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    الدرس االول   الزراعه                 الوحده االولى

عرف  إلنسار ا إلرافإلعرن  سرق إلرورن  رعرا  فرو ر  عرف  إلناربوفإلف رإلراةرن عرا  رر ت إلربسورو رإلربف ر و   ر   ر   عررف  
 فت االن    ارا إلرس فرا إلرةفإل  ر ض  فت إلر صفرن إلر ض فإل  إلرونر ن إلعب  نإل على إلرافإلعن  ثو إلر ض 

 : ر بلك إلرر ا إلرةفاى إلرةنرن  ا إلرةرإل و إلربى ا عن  على  ر   إلرافإلعن رهى 
ربش و :) ه  عرإل و  ر   إلرافإلعن(  : العذبة موارد المياه -1         : أوال: العوامل الطبيعية 
 ر ه إلأل   ف        إلرا رفإل  إلرةقان (  – ر ه ا  رن ) إلألس  ف       آلا ف (       إل – ر ه جرفرن ) إلرةررا 
إلربرى برجرن  ررو  جر فن إلرس ر ف ) س رف إلرسررو فرى  صرف  فاى بفان خصران   ثرو ر بلك إلرر ا إلرة : الخصبة التربة -2

 رإلرارنإلا   س فن نجلن رإلرففإل  فى إلرةفإل    رس فن جرا  رشارلى فى إلرصر  و ( 
ر   صررو إلرافإلعررن   رجررن إ ي سررن رب ورر  ربسرع إلر س خ فى إلرر ا إلرةفاى      نن إرى بسرع إل : المتنوع المناخ -3

 إلربي  و ارا إلرنرو إلرةفارن في إلر   صرو إلرافإلعرن
وتتمثل فى العوامل البشرية :: ثانيا : 
 ر بلك إلرر ا إلرةفاى ثفرت اشفرن قإل  خافت ريف ءت ع ررن فى  ج و إلرافإلعن   : االيدى العاملة -1
نرو إلرخلرج  ث ب بلك اةض إلراالن إلرةفارن فؤرس إلر رإلو خ صن ررا عن على بارر  إلر سبج    : رأس المال -2

 .ر ا إلرةفاى شفرع   إلرافإلعرن فى إلر إلر      اةض هقه إلرنرو اب ررو   رقرك إلرةفاى
 رإلفبف ع  ابرن إلر ةرشن على ار نت إلر لب على إلر سبج   إلرافإلعرن رةفارن ا عن ار نت إلراي ا  : السوق -3
 منتجات الزراعية العربية : نتيجة زيادة الطلب على ال 
 إلرج سب ب ارا إلر سبج   إلرافإلعرن ريى بس فس  -2               .   إلرافإلعى رار نت إلرسب ج إلربراع فى إلرسش  -1

 المناطق التى يتركز فيها النشاط الزراعى : 
 : ا .برجن ش  و إلرر ا إلرةفاى رجسرب إلرصر  و رجسرب  رفرب سر  رإلرر الزراعة على االمطار  
 برجن  رو  ج فن إلرس  ف ي   فى س ف إلرسرو فى  صف رإلرارنإلا رنجلن من األنهار  الرىعلى  الزراعة : 

  صف : برجن فى اةض إلر س    إلرص فإلررن ي   فى إلررإل     ثو رإل بى إلرخ فجن رإلرنإلخلن فى  المياه الجوفية 
 ف فؤرس إلر رإلو رسش  إلر ش فرع ربرفربرففإل بر ج   إلراي ا  ا إلرغقإلء . -1     اهميه الزراعه 

 (  %50)  برفف ففص ع و رةنن يارف  ا إلراي ا  رث رة و ا   إليثف  ا سص  إلراي ا  -2
   ر صب إلرايف فى صس عن إلرايف  ف   نت خ   رلصس عن  ثو إلرو ا فى صس عن إلرغاو رإلرسارجبرف -3

 مشكالت الزراعه       
 0خفن فرؤنن ربقاقب إلرسب جرر   ف رإلربى ببقاقب  ا  فبفت  فى إلرافإلعن على إل إلعب  ن  ا  ن يارفت -1
 رظ رف  شيله إلربص ف  و يو إلرفإلضى إلرص ر ن رلافإلعنعن  إلابغال -2
 عن  إلابخنإل  إلرا ررب إلربيسرررجرن إلر نرثن فى إلرافإلعن .   -3

 ال .هر بس  ص  نفت إلرفض على إلرسب ج إلرافإلعى  ر بنهرفه   بنهرفإل ي   : تعريف التصحر
 ا   إلرف  و      -2                  إلرجف   رفبفت  ررلن    -1  : سباب ظاهرة التصحرأ
 يثفت افإلعن إلر   صرو إلر ج نت رلبفان  -5                    ع إلرشج ف -4       إلرفعى إلرج ئف            -3
: بعض الحلول لمشكالت الزراعة بالوطن العربى 
 –رلافإلعرن عررا  فررر  إلنهب ر   ا شررفرع   إلإلرررفن  ثرو : ) إ   ررن إلراررنرن رإلرخاإلسرر    بررفرف إلر ررر ه إلرالا ررن -1

 إلابخنإل  إلر ف  إلر نرثن رلفن  ثو إلرفن ا رفش رإلربسور  ( . –إلربراع فى ع لر   ب لرن  ر ه إلرا ف 
 رإلنخ و إلربيسرررجر  إلرافإلعره إلابغالو يو إلألفإلضى إلرص ر ن رلافإلعن ر سع إلراس ء علر   . -2
  ي ف ن إلربص ف .-4                    إلألفإلضى إلرص فإلررن رافإلعب   .إلابصالح  -3

 رهى  بسرعه ربسرع ر س خ رإله    :   المحاصيل              الدرس الثانى
   إله  إلرافإلع   رإلراة   ر صف إلررى إلرنرو فى افإلعه إلر ارب إلرغقإلئره      الحبوب الغذائيه 

 (  ا  ه  إلر   صرو إلرغقإلئرن ررافع فى  ةظ  إلرنرو إلرةفارن   رهر  : رةباف إلرو ح ) اس او إلرخرف القمح 
 بفان خصان جرنت إلرصف   -2 فإلفت  ةبنرن                  -1      شفر  افإلعبه :  محصول شتوى

صف  ياف إلرنرو إلر سبجن رلر   إلر غفب ث  ارفر  . : الدول المنتجة  
 : ئرن إلسبش فإل .... ر  قإل ؟  و إلر ارب إلرغقإل  –  صرو صرفى   األرز 
: ر ب ج إلرى نفجن  فإلفت  فبفةن ر ر ه فن رفرفت ربفان  رسرن ثورلن  لرلن إلر ا   ب بفظ ا ر ر ه . رقرك ببفيا  نهأل 

 بسبج  صف  ةظ  إلرسب ج بلر   إلرةفإل  . : الدول المنتجةافإلعبه فى  صف رخ صن فى ش  و إلرنرب  .
 إلرص نفإل   ثو : ى برفف   نت خ   را ن رلصس عن ي   إلس   با ه  فىهى إلر   صرو إلرب -  محاصيل نقديه 
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 صرو صرفى  ر ب ج  : قصب السكر   :1-       نفجن  فإلفت  فبفةن رجر  -3 بفان خصان    -2 ر ه رفرفت
 صس عن إلررف  رإلرخشب ررنخو  رصسع  ا عص فبه إلرايف   - ش س  ةظ  إلر   إلراسن

ررن عفارن  سبجن رلر   إلرارنإلا . صف  ياف ن : الدول المنتجة 
 : صرو صرفى   شفر  افإلعبه : القطن   1-    . 3بفان خصان جرنت إلرصف  .   -2نفجن  فإلفت  فبفةن- 

 هر  ه  إلررر   إلر ارةرن إلربى بابخن  فى صس عن إلر سارج   . -إلرنن ع  لن رفرفت رخارفت . 
 صف رإلرارنإلا رارفر  رإلر غفب  : الدول المنتجة . 

 التمر ) النخيل (            اشجار مثمره 
  ا إلشج ف إلرسخرو فى إلرة ر    رب بو إلرةفإل  إلر فيا إلررو فى إلسب ج إلرب ف . %90رض  إلرر ا إلرةفاى  -
 ا إلرسب ج إلرة ر ى   ربةباف فلا را إلررى إلرنرو إلرةفارن إلسب ج  ر    %10             الموالح  
  الثروة الحيوانيه والسمكيه                الدرس الثالث 

  ارةرنبفاى إلر ررإلس   فى إلرر ا إلرةفاى إلعب  نإل على إلألعال  إلرافإلعرن  رعلى إلر فإلعى إلر
 0هى  ش ئش بس ر  ارةر  نرا بنخو إلرسا ا ربفاى ا   إلر ررإلس    المراعى -
 نواع المراعى :أ  
 0س   رإلر  عا) إلراباس ( فى إلرش  و  رث بفاى عر   إلرغ مراعى معتدلة -1
 ) إلرا ف س  ( فى إلرجسرب ربفاى علر   إلألاو ف رإلرغس   .  مراعى حارة -2
 0رهى إلريثف إلسبش فإل رفوف إلر فإلعى رببفيا فى إلرارنإلا رإلر غفب رإلرجاإلئف  االغنام -1
 0رببفيا فى إلرصر  و رإلرارنإلا  الماعز -2
 0نإلا ر صف رإلر غفب رارفر  رإلرصر  و ) إلر  شرن ( رببفيا فى إلر فإلعى إلرغسرن فى إلرار االبقار -3
 على إلرس  ف 0ررفاى ا رارئ   إلرافإلعرن فى  صف رإلرةفإل   الجاموس -4
 0ربرجن فى  صف رإلر غفب رإلرةفإل   الخيول العربية االصيلة -5
 رببفيا فى إلرارنإلا راةض إلرنرو إلرةفارن إلألخفن   اإلبل -1
 قإل  إلرش فت إلريارفت رإلربى بابخن  فى اا   إلر جا ي   فى  رب را إلرر ا إلرةفاى ارجرن إلناو إلرةفارن إلألصرلن

 إلر  فإل  رإلراةرنرن ر صف
 : صنفإل رغقإلء إلنسا ا  رث ب نه ا رل ر  إلر  فإلء رإلألرا ا . -1          أهمية الثروة الحيوانية  
 برفف  رإلن خ    ررإلسرن بنخو فى إلرصس عن  ثو إلرجلرن بصسع  س   إلر الاس رإلر قرن    -2 
 رإلألرا ا بصسع  س   إلراان رإلرجاا   رإلرصر  إلرقن رنخو فى صس ع   عنرنت      
 بابخن  اةض   فى إلرسوو ر ع  و إلر وو  -3

 برفرفإلرفع ره إلرار فره رب ارا إلراالر  إلر ررإلسره             هناك مقترحات لتنميه الثروة الحيوانيه مثل 
 ابفارن إلرنرإلجا فى إلر اإلفع .... ر  قإل ؟ )  ه رن إلرنرإلجا ( ب ب  إلراالن إلرةفارن -        ثانيا الدواجن

 بةن انرال رل ر  إلر  فإلء ) سبرجن رسوص إلنسب ج إلر ررإلسى (    -2  ر     رارض            ابف نت  ار -1
 برسس (  – صف  –) إلراةرنرن  أكبر الدول انتاجا للدواجن -

ةفاى ثفرإل    ئرن  بةننت قإل   ر ن إل بص نرن يارفت ر ه    إلألا  ك  رث ر بلك إلرر ا إلر -       ثالثا الثروة السمكيه 
 خلج ا ( ر س  ف را رفإل  . –ا  ف  –برجن ارإل و  ررلن ر ا       ئرن )   ر    

 ( ا  كإلأل)  ه رن ه   رإلفن إلرثفرت إلر  ئرن فى إلرر ا إلرةفاى ..  ر  قإل ؟   سماكتعتبر األ 
 بةرض إلرسوص فى إلرثفرت إلرافإلعرن رإلر ررإلسرن .-2      ر    ا إلر فإلض .برفف غقإلء افربرسى رلاي ا ر   -1
 بور  علر   اةض إلرصس ع    ثو  فظ ربةلرب إلرا  ك -2
  سماك متعددة ..........  ماهى ؟أيمتلك الوطن العربى مصايد 
 فاى إلرةإلر سنن رإلرا ف إلر برا  رإلرا ف إلأل  ف رإلرا ف  :  ثو  ص رن  إلر لس ى ر المصايد البحرية -1
 س صف جسرب  صف  )يل   ا صف (  فرا فى  صف را رفت  : ا رفإل   صف إلرش  ررن ر المصايد البحيرية -2
 إلرةفإل  ( –ج  رفرن إلرارنإلا  –:  ثو س ف إلرسرو ر س فإل نجلن رإلرففإل    برجن فى  )  صف  المصايد النهرية -3
 إلرنرو إلربى برجن ا   ج رع  إلر ص رن  ابةباف  صف  ربرجن فى  صف راةض إلرنرو إلرةفارن : المزارع السمكية -4
: رلر    صف ث   رفرب سر  رع  ا رإلرر ا. ر غفب  ررى إلرنرو إلر سبجن ربةباف إل  االنتاج والدول المنتجة 

 : اااب لرو ر ربس اب  ع برإلفف إلر ا     إلر  ئرن إلر بسرعن ...... ر  قإل ؟  انتاج الوطن العربى من االسماك
 بلرث إلر ر ه إلرقن روبو إلعنإلن يارفت  ا إلرا  ك .   -2      إلرا ررب إلرانإلئرن فى إلرصرن .إلابخنإل  إلرصر نرا  -1

 سرعن  ر ا ابخنإل  إلرشا ك إلرضرون إلرصرن فى  ر      -4               بخل  را ئو سوو ر فظ إلرا  ك . -3
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 بفك إلرصر نرا ر ففن إلرصرن رإلربج ه رلة و ا ابخفإلج إلرابفرو  ر إلرصس عن . -5
 ساليب زيادة الثروة السمكية :أ 

 إلر س اان . فى إلرصرن ربرعرب   ا رإلعرن إلرصرنبنفرب إلرصر نرا على إلابخنإل  إلرا ررب إلر نرثن  -1
 ا  رو  ج ات اأ نث را ئو  فظ إلألا  ك إلرهب    ااس ء إل -3            إلرهب    ا    ن إلر اإلفع إلرا يرن .    -2
 إلو إلرصر نرا رففع  ابرن  ةرشب  ب ارا   ر-5   إلرقن رؤنن إلرى با   إلرا  ك .   رن إلر ر ه  ا إلربلرث  -4

===================================================== 
  الدرس االول   المعادن والطاقه    الوحده الثانيه

:ج : ألسه :                ؟ إلخبال  برارع إلر ة نا  ا نررن عفارن ألخفن ره فرإلئن إل بص نرن بم تفسر 
 ( ر نث با نو ارا إلرنرو إلرةفارن فى هقه إلر ة نا 1  
 ( رقرن إلربو فب ارا إلرنرو إلرةفارن     را عن على  ر   إلرر نت2  
: أهم المعادن الفلزية بالوطن العربى 
  صف ( –إلرجاإلئف  –رنخو فى صس عه  نرن إلربالرح رإلرر  رإلرار فإل  رإله  إلرنرو )  رفرب سر   الحديد :  -1
  إلرجاإلئف – صف  –: رابخن  فى  رإلن  إلر الء  رإلر نرن رإلرصلب  رإله   إلر غفب لمنجنيز  -2

  ع  ا رإلرجاإلئف –فى إلاالك إلري فا ء رإلاالك إلربلفرا رإله  إلرنرو  إلر غفب  النحاس  -3

 رإلراسك فى إلرا  فر   رإلراا ئك رإله  إلرنرو إلر غفب ربرسس رإلرجاإلئف الرصاص  -4

 فلارن إلر ة نا إلرال
 صخرف إلر بص نرنرإلر 

 إلريافر   إلرفراف   

 إلرصس ع   إلربى رنخو
 فر   

   –ناغ إلرجلرن  –إلر ارنإل   –إلرا نت 
 إلر رب إلر فإلفن  –

 إلرصس ع   إلرير ر ئرن

  –برسس   –(   ررى إلرنرو إلر غفب )  ه  إلرنرو إلر سبجن
 ارفر  ر صف –إلألفنا 

 ارفر  – إلرجاإلئف –إلرةفإل  

 خلى بالك :     ا إلنسب ج  %33 ا  ه  إلرصخرف إلن بص نرن  رث الغ إلإسب ج إلرر ا إلرةفاى  سه س ر إلرفراف 
  ا إلن بر  ى إلرة ر ى  %40إلرة ر ى   رر بلك إلرر ا إلرةفاى  سه س ر 

 إلريافر  فى إلر ارةن إ    سففنإل  ر خسل   ا رغ ا إلر ارةى  ر إلر نرن يوجد خام •
 رن إلربى بب بع ا   إلرسا سرن   رر  إلربون  رإلرفف ههى إلا س         مصادر الطاقه 
 رإله    :  غرف  بجننه ( –)  بجننه  الطاقه نوعان

 %  ا إلسب ج إلر   ن  43ر9:  الغاز الطبيعى( 2                  %  ا إلسب ج إلر   ن  53ر6:  البترول (1      
 %  ا إلسب ج إلر   ن  1:  الفحم (4         ا إلسب ج إلر   ن  %1ر 5:  الطاقة الكهرومائيه( 3      
 النفط ( : البترول (  
 رره إله ره  رث :ياالح  1973رإلابخن ه إلرةفب إلثس ء  فب  ه   ص نف إلر   ن راه بنرف  فين إلر ر ت  -
  ه   ص نف إلر   ن  رث رابخن  فى إنإلفت إلر ص سع ررا ئو إلرسوو  ـ1
 رإلراسارا  اررفـ بابخفج  سه  شبو   عنرنت  ثو إلر2
 شبو   إلرابفرو فى صس عن إلرير  رر   رإلررر   إلرصس عرن ـ بنخو  3
 ـ  صنف فئراى رلنخو راةض إلرنرو إلرةفارن خ صن نرو إلرخلرج4

  ا إلر بر  ى إلرة ر ى  %60 :االحتياطى             رإلراةرنره إلرررى  ا إلرسب ج إلرة ر ى  %28 : االنتاج
 بالجناح األسيوى ( الدول المنتجة للبترول)        
 إلراارف (          –خ سورا  –) يفيرك  العراق-2     إلرو ر  ( –إلراف سره  –إلاور   –) إلرغرإلف  إلرررى  فى  السعوديه -1
 صف  ( –) ا فرك  عمان -5       عرإلرى (          ) البحرين -4      فا ا ( –) اإلير   االمارات -3

 عجرله ( –)   اى  اةرن  الجزائر -2                      افرك ( –ار ا  –) إل  و  ليبيا -1    دول افريقيا مثل
 هجلرج ( –) إلارجافه  السودان -4       إلرغفإلنر  (    –إلرةل را  –االعر   –)  فج ا  مصر -3              

 الغاز الطبيعى :             ا  بفاف : باإلرن إسب ج إلرر ا إلرةفاى  ا إلرغ ا إلر ارةي ؟  
 باإلرن إلر لب علره  -3              سولها ررن  -2          بون  بيسرررجر  باررو إلرغ ا -1 : بسبب جـ :
 : و بلررث  رلارئن     -2            فخص اةفه  و فسن ا رابفرو              -1   أهمية الغاز الطبيعي   
 ةفإلبه إلر فإلفرن إلفبف ع ا -4          ا ررن سوله                                   -3
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  را ج لرن إلر برر  ي  %30  إلرةر ر ي   رر بلرك     را ج لرن إلنسبر ج %14را   إلرر ا إلرةفاري اساران  : إنتاجه 
   ف (  – صف   –إلرجاإلئف  –) إلراةرنرن  الدول المنتجة : إلرة ر ي رلغ ا إلر ارةى .

 الفحـــــم  :            إلرجاإلئف ( – صف  –فب  ه  إلرنرو إلرةفارن إلر سبجن ره ) إلر غ  
رهى    ن سظرفن ر بؤثف الا  على إلرارئن )ربلرث إلرارئن(   ررور  إلرر ا إلرةفاى ابررررن إلر   رن       الطاقه المتجدده :

 إلرش ارن ر   ن إلرفر ح رريا اساب  لرلن جنإل فغ  برإلففه  اج رع إلرنرو إلرةفارن 
 ا إلر   ن  في إلررر ا إلرةفاري خ صرن فري )  %1ر 5ر رابغو إلرر ا إلرةفاى إلر   ن إلري فر  ئرن ربا   اس  ▪

 إلر غفب ( ررجرن إلألس  ف . –إلرةفإل   –إلرارنإلا  – صف 
 الدرس الثانى  الصناعه والتجاره 

 : ) هى ب ررو إلر رإلن إلرخ   إرى  نرإل  رابفرن  س   إلنسا ا (لصناعة إل

فاررن خرالو إلرورفا إلرةشرفرا رقررك رارن ش ن  إلرصس عن ب رفإل يارفإل فى إلرر ا إلرةفارى اةرن إلاربوالو  إلررنرو إلرة •
   ج   إلراي ا ر ار نت إلرنخو إلرور ى 

  : أهمية الصناعة 
 برفرف ففص إلرة و رلشا ب فى إلر ص سع  -2                 ان   جن إلراي ا  ا إلر سبج   إلر خبلفن  -1
 إلرخ    ا خالو إلربصسرع  ار نت  ر ن إلر رإلن -4            ار نت إلرنخو إلرور ى  ا خالو بصنرف إلرف ئض  -3

  ج رع إلرنخرو فى إلرنرره  ا إلرو  ع   إلر خبلفه خالو ع    الدخل القومى :
 : إلربةنرسرن ( : الصناعات االستخراجية (1          أهم الصناعات العربية (  
 ف   خفإلج إلر نرن رإلرفرا ثو إلابخفإلج إلرابفرو رإلرغ ا إلر ارةى   رإلاب   ا إلرسب ج إلرصس عى %80ثو ب 
 ( الصناعات التحويلية : 2

 بج رع إلرار فإل    رإلرغاو ا إلنسب ج إلرصس عى إلرةفاى  ثو إلرصس ع   إلرغقإلئرن رإلرابفرير  رر     ر %20ب ثو 
 : أهم مشكالت الصناعة بالوطن العربى 
 فى إلرنرو إلرةفارن ـ بش ان إلريثرف  ا إلرصس ع   2         إلر لرثن رلارئن  إلرصس ع   إلرابخفإلجرن  ـ إلربفيرا على1
 ـ إلنعب  ن على إلابرفإلن إلرر  ر ابلا    إلرسب ج 4                ـ إلسخف ض إلر ابرن إلرةل ى رلة  رن إلرةفارن  3
 : خلي بالك هس ك بش اه فى إلنسب ج إلرصس عى فى إلرنرو إلرةفارن 
 ارج (إلرغاو رإلر  – يثف إلرصس ع   إلسبش فإل ا رر ا إلرةفاى إلرصس ع   ) إلرغقإلئرن 
) يثفإلرنرو إلرةفارن سش    فى إلرصس عن ) صف ارفر  إلر غفب( ر  ل   )جراربى إلريرر  

بش اه إلر سبج   إلرافإلعرن رإلرصس عرن ا رر ا إلرةفاى  نن إرى ضة  إلربر نو إلربج فن ارا إلرنرو       :التجارة 
 ا رالب على إلرةال    إلربج فرن إلرةفارن إلرةفارن رباإلرن إلفبا   إلرنرو إلرةفارن ابج ة   إل بص نرن غرف عفارن      ثف

 : الواردات العربية 
فرنو على   ا نرو إلرب  ن إلررفراى رإلرر ا ا رإلرررر   إلر ب نت رإلرصرا  فبفع (  ج  إلررإلفنإل  إلرةفارن  ا إلرخ فج 1

جرن إلرةفارن  ا ج لن إلربج فت إلرخ ف %12 إلرفبا   إلر بص نن غرف عفاى ف ثف ا رالب على إلربج فه إلرةفاره ف ى
إلربةفرفن إلرج فيرن )  ن  إلرى خفض ارا إلرنرو إلرةفارن رإلربى  إلبف  رن  س ون إلربج فت إلر فت إلريافنفغ  بر رع 
  اإلو ضةرف  إلربر نو إلربج فن ارا إلرنرو إلرةفارن  إر  ا  ارا إلرنرو إلرةفارن ( إلرج  فك

  الصادرات و الواردات العربية            هم الصادرات :أ 
ابفرو)إلرسف (إلر إلرغ اإلر ارةى     إلرفراف صرو افإلعرن  ثو إلرخضفرإل  رإلرف ي ن   

 إلألنرإل  إلري فا ئرن  إلألنررن إلرص غ إلرةفاىإلألا  ك إلر سارج   إلألا س رإلألفا
 : أهم الواردات    ابلا    إسب ج  ثو إلرر  ر ةنإل  إلرسوو إلرثورو   إلر رإلن إلرغقإلئرن  ثو إلرو ح رإلرارر 
 إلألنررنإلرة رف إلر الاس  إلر  ئفإل إلرافا  إلرار فإل إلرريبفرسر    ثو  ج ات إلري ارربف 
  جهود الدول العربية لحل مشكالت الصناعة والتجارة: 
 رفبح ا ب بسوو إلرففإلن رف س إلر  و فى ي فن إلربخصص   إلرهب    ا ربةلر  رففع  ابرن إلرخفرجرا  .1
 فى إلرنرو إلرةفارن  بى سبجسب إلربيفإلف رإلربش اه  برفرف إلر ةلر    عا سظ  إلنسب ج .2
 إلربغلب على إلر شيال  إلرفسرن رإلألنإلفرن إلربى بةر  إلربا نو إلربج فن  .3

 إلرار  ن هى إسبو و إلرففن رار فت    يا نإلخو  ر خ فج ر سه           السياحه     الدرس الثالث
 ( ا رر ا إلرةفاى بةنن  سرإلع إلرار  ن رىإ ىإلرار  إلرجقب ) نن بسرع  ور         : أنواع السياحة 
 ار  ن إلراف فن  ثو ار فت إلرص  فن      ار  ن إلرشرإل ىء  ثل   فى   صف رراس ا ربرسس ▪ السياحة الترفيهية (1

 إلرار  ن إلرسرلرن   ▪ 
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 ار  ن إلر ؤب فإل  رإلر  فج س   رإلر ة فض   ▪:    ثو  السياحة العلمية والثقافية :
  نرسن بن ف   اارفر  ( – نرسن إلأل صف ا صف   ةان  بشاار  فى ) و ث إلرار  ن إلرب فرخرن ▪
 مثل : السياحة الدينية : (2

 إلر اجن إلأل صى ريسران إلرور  ن افلا را (   –ار فت إلأل  يا إلرنرسرن إلر ونان ) إلر اجن إلر فإل  ا راةرنرن  ▪
 را خسه إلإلرف  و  –ا   عرا ا رفنا عر –إلرةررا إلريافربره رعررا  راى ا صف   وتنقسم إلى  العالجيه السياحة  (3
  ضرف إلر  فج س   رإلرا رر  إلرفر ضرن ي رفر ضن إلر  ئرن ريفت إلرون  رغرفه     ▪مثل :تت السياحة الرياضية : (4
 : أهمية السياحة فى وطننا العربى 
  ا إلرفإلن إل  إلرار  ن إلرة ر رن  %7ر2ار نت إلرنخو إلرور ى  رث ب صو إلرنرو إلرةفارن على  (1
 فرف ففص إلرة و رلشا ب ارإلء فى    ع إلرار  ن  ر فى  ع  و  بصلن ا    ( بر2
 ( ب ور  إلربو فب رإلربف ه  ارا إلرشةرب  ا خالو إلربةف  على ع نإل  ربو ررن إلرشةرب3
 ( برفرف إلأل رإلو إلرالا ن رل ش فرع إلرص رن رإلربةلر رن رإلرخن رن ا رنرو إلرةفارن 4
  السياحيةجهود الدول العربية لتحقيق التنمية :  
 إلرعالا عا إلر س    إلرار  رن رإلرثفرن فى إلرنرو إلرةفارن  ا خالو إلرسشفإل  رإلر ؤب فإل   (1
  2005إلربسار  ارا إلرنرو إلرةفارن  ا خالو إلر سظ ن إلرةفارن رلار  ن إلربى إلسشئ  ع    (2
  ن إلر ف  إلربى بفا  إلرنرو إلرةفارن  ثو إلر فر  إلرنررى إلرقن ر ف اش  و  صف  (3
 إلرسوو إلر خبلفن إلربى بفا  إلرنرو إلرةفارن اةض   ااةض رانرو إلرة ر   برفرف را ئو  (4
 إلر ة  لن إلر اسن  ع إلرا ئ را ربونر  إلر ا عنت ر   رإلربراع فى إلسش ء إلرفس ن  رإلروفن إلرار  رن  (5
إلربى هر  ا بي و يو نررن عفارن    رسوص    ا إلرنرو إلرةفارن إلرخفن  ا خالو إلرجفإلءإل    رس الرابع  التكامل الد

 ببخقه  إلرنرو ناإلرن إلروررن على  فين إلربج فت رعس صف إلنسب ج فر   ارس   .    
 را عن ب ور  إلربي  و إلر بص نن على :       أهمية التكامل االقتصادى : 

 ) جةو إلرر ا إلرةفاى  رت إل بص نرن يافن فى إلرة ر  ر رت ع ر رن  ؤثفت  (
 رر ا إلرةفاى  ور    إلربي  و  ا ::ربرفف ا   مقومات التكامل االقتصادى    
 نررن ب بن  ا إلر  ر  إلأل لس ى رلخلرج إلرةفاى (       22ـ إلر ا  ن إلريارفت ) 2    ـ إلر ر ع إلر ب را      1 
 ـ بسرع إلرسش ن رإلر رإلفن إلر بص نرن ريو نررن 4ـ إلر س خ إلر بسرع                          3

  رثفرإل  إلر ةنسرن  ثو  رفرب سر  رإلر غفب ر صفـ نرو غسرن ا1          فنجد :
 رإلر غفب ـ نرو غسرن ا رثفرإل  إلر ررإلسرن رإلرافإلعرن  ثو إلرارنإلا 2  
 ـ نرو غسرن ا ص نف إلر   ن  ثو نرو إلرخلرج إلرةفاى رررار  رإلرةفإل  3  
 ـ نرو غسرن ا رثفرت إلراشفرن  ثو  صف رارفر  رراس ا 4  
 : معوقات التكامل االقتصادى 
 بقاقب إلرةال    إلرةفارن    ارا إلربة را رإلرخال  رإلسةي س قرك على إلربة را إلن بص نن    (1
 بش اه إلنسب ج ارا إلرنرو إلرةفارن  ثو  صف رإلر غفب رارفر    (2
  س فان إلرالع إلرجسارن ريثرف  ا إلرالع إلرةفارن  ا  رث إلراةف رإلرجرنت  (3
  : أساليب تحقيق التكامل االقتصادى العربى 
 ربفةرو إلربف  ر   إلرةفارن فى  ج و إلرابث  ف إلرافإلعى رإلرصس عى ب نرث  (1
 بشجرع إلرو  ع إلرخ ص إلرةفاى على إ   ن إلر شفرع   إلرافإلعرن رإلرصس عرن إلر شبفين  (2
 و رإلربخارا فى إلر رإلسىء ب ررف إلرخن    إلر ا سنت رلبج فت ارا إلرنرو إلرةفارن  ثو ) سظ  إلر ةلر    رخن    إلرسو (3

============================================================ 

  الدوله االمويه       الدرس االول   الوحده الثالثه

   ( ) بساب إرى   رن إلرجن إلألياف ر ة ررن : كيف تأسست الدولة االموية •
     ه إلر ارا خر  رث ا رةه هر ر ره عا إلرخالفن اةن بس او إلر اا  هـ 41     على رن  ة ررن اا إلاى افر ا ع    -

  ؟ تنازل الحسن بن على عن الخالفة لمعاوية بم تفسر: •

   هـ اة   إلرج  عن 41ررقرك ا ى ع    ريل ب       ف ظ  على ن  ء إلر ال را رج ةجـ : 
 ررث رصر  إلر ارا ارا علرى  (ه رارل ررصرلى   عل)ر ال را خرفإل رقرك ب ورو  رساررءت إلرفاروإل اشفب: إلا الحظ أن
 .  سى هقإل ارن ررةو   إلا رصلح اه ارا فئبرا عظر برا  ا إلر ال را إلا إلا,,     ئال
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 ؟  هـ41 وضح معنى عام الجماعة ف ظ  على ن  ء ر ة ررن  بس او إلر اا اا على عا إلرخالفنهر إلرة   إلرقن 
    . ريل ب      إلر ال را رج ة

 ص ب   ن ش   ع  خلرفن14 ي  خالر      ع   91 إلرخالفن إلر ررن  نت ن :أالحظ 
ل ن إلر ال را رإلروض ء على إلرفبا ج ع ي –بر رن  في ا إلرنررن إلناال رن  –) سشف إلناال        إلرنررن إلأل ررن اــ 
 معاويه بن ابى سفيان  ) المؤسس االول ( 
  اا   رن   رهر  رو خلف ء إلرنررن إلأل ررن  اى افر ا اا  فب هر  ة ررن اا  -
 ه60برفى ع     رف به :     ك فى  فرب إلرفنت رفبح إلرش   ي ا  ا يب ب إلرر ى رش ف -
 هـ  60:   ـه 41  ابررى إلرخالفن  بى ب    ا رةبه    ا رخالفن   ر  ـه18 ع  صاح رإلرر  على إلرش     =

 سظ  إلرافرن  -2            ع   إلرج  عن (  )   ه 41ج ع يل ن إلر ال را ع    -1  اعماله       
    إلهب  ا را فره إلراال ره  -4            بى ريرا ارا  ؤرنره  ـرى ن شإخالفن  ا إلريرفن سوو ع ص ن إلر -3
       نخ و سظ   إلررفإلثن فى إلر ي  إ -6                         ر فظ رخب   فإلاال  إلرخلرفن سش ء نررإلا إلرخ ب إ -5
  فى برسسفى ع نه  نرسن إلرورفرإلا   شرنا رة فإلا فإهب   -8                   رإلصلن  فين إلرفبر    إلراال رن -7

 خ  س خلف ء إلرنررن إلر ررن  هر                 عبد الملك بن مروان  ) المؤسس الثانى  (

 ري س  إلرنررن إلراال رن فى   رن إلسوا   رضة   هـ (  86:   ـه 65  ا )بررى إلرخالفن  -
 : إلر ؤاس إلرث سى رلنررن إلر ررن ؟  عباف إلر ؤفخرا عانإلر لك اا  فرإلا بم تفسر 
 ج ع يل ن إلر ال را ر ضى على إلرفبا  -2           إلع ن إلرابوفإلف رلنررن إلراال رن اةن إلرضة  رإلرسوا    -1  :

 ) جةو رغن إلريب ان ا   إلرلغن إلرةفارن (   بةفرب إلرنرإلررا -1             اهم اعماله 
   اجن  ان إلرصخفت فى ار  إلر ونس .  أسش  - 3          فر  سرن  ر ف فارن () اةن  ا ي س ضفب إلرة لن إلراال رن -2
   . رإلصو  فين إلرفبر    إلراال رن -5                 إلر ص   ) رضع إلرسو   على إلر فر  (  ف ابسور    -4
5 : ـه 86برفى  ع    رف به  . 

  هـ 96ـ : ه 86  ا ع  اره   ره بررى إلرخالفن اةن رف ت  هر ا نس خلف ء اسى  -الوليد عبد الملك ) العصر الزهبى (
 ألسه : :  رةباف عصف إلررررن اا عانإلر لك إلرةصف إلرقهاى رلنررن إلراال رن       اهم اعماله 

راع إلر ف  إلر يى ا ين  – ع ن اس ء إلر اجن إلرسارن ا ر نرسن  –اسى إلر اجن إلر رن ان ش   ) إلهب  ا رة فإلا -1
                        ( . ا ف فف إلآل ر إلر ف   ن  –إلر يف ن 

 . ر فضى رإلر ة  را رإلرفوفإلءن يفع رن إل ن  إلرخن    إلرجب  عر -2
 رى االن إلرسنرس غفا  رإل لر  إلراسن شف   إرصل  جررشه فإلهب  ا رفبر    إلراال رن  -3
 : ـه 96برفى ع    رف به . 

 عمر بن عبد العزيز  ) الزاهد 
 ج ءبه إلرخالفن رر  ر لا  هـ   رث  101ـ : ه 99 بررى إلرخالفن  ا ع  ف ء إلرنررن إلر ررن   هر ث  ا خل -
  : ؟إل ل  على ع ف اا عانإلرةارا خ  س إلرخلف ء إلرفإلشنرا  بم تفسر 
  رير ا  رابشررف  نراـرـفإلشـااررفبه ع رن إلرخلفر ء إلر عر ن  ن رـ   ن رف رـنه عنر راـالن إل بال  فى ع ـا إلرا: أل ـج 
  نن إرى ) إلسبش ف إلرفخ ء رإلرةنإلرن إلنجب  عرن ( .  إلرنررن   راااب  ع  رن  رةل  ء فى شئراإل

   او رى ار  إلر  وإ رإلو هر رارجبه  رره  ا إع ن    رهب  صر سن إلر  و إلرة   :  رث -1   اعماله 
 رإلرصالح ر اا إلرارفت .عرا ررت ب رارإل ا ربورن  -2       فج ع     خقره إلرض  . إ  رن  ر لب  ا اسى     
 ا ف رإلابصلح إلرفإلضى فة  إلرخرف . سشأ إلر ا جن ر  ن إلر ف  ر فف إلآل -3
  .نخرو إلرس س فى نرا   إلفرإلج         نن إرىسشفإلراال  فى إلراالن إلر فبر ن ا رونرت رإلر رعظن إلر اسن  -4
 : ــه 101برفى ف  ن   علره ع    رف به 
 : سقوط الدولة االموية 
 : بررى ابن خلف ء ضة   اةن ع ف اا عانإلرةارا ي ا  خفه   فرإلا اا    ن .  -1     بم تفسر 
 بةررا إلثسرا فى رررن إلرة ن .سبرجن ضة  إلر فإلء رإلرصفإلع ارس    -2
 .                                              إلر س صب إلر   نإلرصفإلع ارا إلروا ئو إلرةفارن على إلرسفرق ر -3
  . علر      ر رررا رفضلرا إلرةفب إل ا ( رال رررا رس   ي سرإل رفرا  يفإلهرن إلر رإلرى ) غرف إلرةفب -4
 يثفت إلرثرفإل  إلربى     ا   إلرشرةن رإلرخرإلفج . -5
إلرنعرت إلرةا ارن إلربى   نه   ار ال  إلرُخفإلا سى ) ي ا  ا إلر رإلرى (  بى ب يا إلرةا اررا  ا هار ن إلأل رررا فى  -6

 هــ132إلراإلب ع     ةفين
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  هـ ؟ 132ما نتائج : موقعة الزاب عام 
 .هار ن إلر رررا رإلسبص ف إلرةا اررا  -1
 فى  صف .  خف إلرخلف ء إلر رررا  فرإلا اا    ن بو   -2
  . خلرفن رل ال را اا على إلرةا اى )  ارإلرةا س (   اا    ن  ا رةن عان -3
 إلرنررن إلأل ررن . راور عالا  ر   إلرنررن إلرةا ارن إ -4

 فبر    ع ن إلرخلف ء  إلرفبر    إلراال رن    في  راع إلر رن إلرةصفش ن     الفتوحات فى عصر االمويين
) إلرج  رفر   إلناال رن جسرب  رفإلء إلرس ف  ا االن    إلرنررن إلناال رن فى ع ن إلأل رررا إل بن    رث  إلرفإلشنرا
 . غفا  )  اا سر  (  االن إلرسنرسبى إلر غفب إلأل صى ر) ا ياب ا ( شف     االن إلراسنفرار  ( ر

 هم الفتوحات االسالمية فى عهد االمويين :أ 
 شرقا : اا  ال   برانعلى رن )    رفإلء إلرس فاالن                (    ن اا إلرو ا على رن )  االن إلراسن 
: غربا (  عوان اا س فععلى رن ) ش  و إلففرورن                    ( راى اا سصرفعلى رن )  إلر غفب إلر صى 
( ر     ا    ض فت  س ف  إلرة ر     ف  اا ار نر  راى اا سصرفعلى رن ) إلرسنرس 
ءإلرش نإل   فى  ةفين اال  رإل  ا إلس   و إلر ال را فبح ففسا  اور نت عان إلرف  ا إلرغ فوى ريس  ر 
: شماال يثف  ا  فت فى  ا س رسرن ع ص ن إلرنررن إلراراس رن ر  صفره  إلرو فبحر إلربج ه ش  ر   رو إلر ال را

     . عنن يارف  ا إلرص  ان رريس   ر  رسج رإل فى فب    رإلابش ن
 ر  ا إلر جر  رى إلرنف ع عا االنه  انإب رو إلرفر   جـ :مانتائج : محاوالت االمويين فتح القسطنطينية  ؟ 

  اجنه  شرن إلرةث  سى    ن إلرف بح إلرقن السلطانعلى رن  ـه 858  ب  فبح إلروا س رسرن ع       ملحوظه قلبوظه
 . ررب إلرسص فن اى  فر   اجرإلف  اف   

 أصل العباسيون :          الدرس الثانى  الدوله العباسيه 
 رسباب إلرةا اررا إرى إلرةا س اا عان إلر  لب ع  إلرفارو )صلى   علره رال (  -
 ـ ه132سج رإل فى إلاو   إلرنررن إلر ررن ع    خقرإل رنعرا رسفا    بى  -
 ب  إلعالا إلرنررن إلرةا ارن فى إلريرفن  رث ي س  ع ص ن ر   فى إلرانإلرن  -
 خلرفن  37ع   (   ربرإلرى على  ي     525إلاب ف  ي    إليثف  ا خ ان  فرا )  رإلرى  -
ب   راالن    رفإلء إلرس ف فى إلرشف    إل بن   نرن إلرنررن إلرةا ارن  ا  ف رسر  فى إلرش  و   رإلرسران فى إلرجسر -

 رإلر  ر  إلأل لس ى فى إلرغفب  
  إلرةصف إلرقهاى ( ه ( )  232 -ه 132إلرةصف إلرةا اى إلررو )          تنقسم الدولة العباسية الى قسمين 
 ؟   بم تفسر : يعتبر العصر العباسى االول عصـر القـوة واالزدهار 
 ي فن إلر ج ر  . رإل   رإل إلرةنرن  ا إلرصال    فى نت نررب   رإلابوالر  إلرةا اررا   فظرإل على ر  را: ج 
  ه ( 656 -ه  232إلرةصف إلرةا اى إلرث سى )  -2
 بم تفسر : يعتبر العصر العباسى الثانى عصر الصعف واالنهيار ؟ 

 إلربب ف(.   -رارراظ ف  فره إلريثرف  ا إلرنرو إلر ابولن ر  ع فر   إلرغاإلت  ) إلرصل راج : اااب ضة  إلرخلف ء ر
 هر عان   اا    ن اا على اا عان   إلرةا اى   رهر  رو خلف ء اسى إلرةا س  -   ابو العباس       اهم الخلفاء 

 وو ع ص ن إلرخالفن إرى إلريرفن ث  إرى إلألسا ف.س  -2      اس  رإلعن إلرنررن إلرةا ارن .        -1     اعماله
 ن رارنه ا ر س فإل  نفش ن إلر ا ففرا . جنن إلر فر  ارا  ين رإلريرف-3

 ابو جعفر المنصور 
 سه :: ألرةن  ارجةفف إلر سصرف إلر ؤاس إلر وروى رلنررن إلرةا ارن ... ر  قإل ؟ جـ  -
  ضى على إلرفبا رإلرثرفإل  .                                -2     سشف إلر ا رإلر  ا فى ج رع إلس  ء إلراالن        -1 
 اسى  نرسن اغنإلن رإلبخقه   فياإل رلخالفن . -4          رررت ر  اا   .                   فإل ب إل -3 

 ــ : )عصف ه فاا إلرفشرن  ا  اهى عصرف إلرنررن إلرةا ارن (ه فرا إلرفشرن اعصف ب را  -      هارون الرشيد 
 رإلرصس عن رإلربج فت .إلانه ف إلرافإلعن  -2                           إلبا ع ف ةن إلرنررن.      -1
    إلانهف فى ع نه إلرةل  ر فب إلرره إلرةل  ء . -4         إلروصرف رإلر نإلئ  رإلرارإل  .      بشررن -3
 إلهب  ا رةل  رإلربفج ه ر ضى على إلرثرفإل  رإلرفبا هر عان   اا ه فرا إلرفشرن  -    المأمون  
  ش ف .  8اسرإل  ر 8ررى إلرخالفن ر نت   ب) إلر ث ا ( هر    ن اا ه فرا إلرفشرن  -   المعتصم  

 إلهب  ا رجرش  ا إلجو إلروض ء على إلرثرفإل  إلربى  نث  فى ع نه -1  اعماله 
 اسى  نرسن ا فإلء  -3         فب إلرفر  رإلسبصف علر   رفبح ع رفره       -2

لممذين دخلمموا هممم ا : الموولال 
اإلسمممالم ممممن غيمممر العمممرب ممممن 

 بلدان مختلفة مثل الفرس 
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    : سقوط الدولة العباسية 
 هــ .656ور    على رن إلربب ف )إلر غرو( ع   اسن رريا إلسب   اا 525إلاب ف  إلرخالفن إلرةا ارن ر نت   -
 سقوط الدولة العباسية :ضعف وسباب أ
 إلرففس ( على سظ  إلرجرش رإلرنإلفت .   –ار فت إلرةس صف غرف إلرةفارن ) إلربفإلك  -1
 إلبا ع إلرنررن إلرةا ارن رصةران إلرار فت علر        نن إرى ار نت إلر   ع ا   .         -2
 ن إلرار  إلرةا اى على إلر ي  اااب برررن إلرة ن ريثف  ا رإل ن .  إلرصفإلع ارا إلففإل -3
 بررى إلر ي  خلف ء ضة   إلبج رإل إلرى  ر ت إلربف  . -4
  : 1261ـ  / ه 659ب  إ ر ء إلرخالفن إلرةا ارن  فت  خفن فى  صفعلى رن إلرظ هف ارافس اسن  للعلم ....  

  فأسبول  1517هـ /  923ى نخرو إلرةث  سررا  صــف ع   رإلاب ـف  إلرخـالفن إلرةا اـرن ) إلا   رررس فةال (  ب
   .1924إلرخالفن إرى إلراب سه  بى  رغ ه   ص فى ي  و  ب برفك ع   

  الدوله الفاطميه          الدرس الثالث
ـ  ر ع  صف راةنه  عا  فيا إلرخالفن إلرةا ارن1   :ظهور الدول المستقلة فى مصر عن الحكم العباسى  أسباب 
 ـ إلابة سن إلرخلف ء اةس صف غرف عفارن ي رففس رإلربفإلك  3        فى انإلرن إلرةصف إلرةا اى إلرث سى  ة  إلرخلف ء ـ ض2
   : خلي بالك 
ي س  إلرنرو إلر ابولن سرع ا نرو  ابولن شيال  ع إلنعبفإل  ااـر نت إلرخلرفن إلرةا اى علر    ثو ) إلر رررسرن  -

   رنرو  ابولن ب     عا إلرنررن إلرةا ارن  ثو ) إلرنررن إلرف   رن (رإلنخشرنرن رإلألررارن رإلر  لريرن ( 
 الفاطمية تأسيس الدولة  : 
  هو إلرجسن  ارجن على اا إلاى   رب رارنت سا ءر ء اس  إلرفارو) ص(بساب إرى إلرارنت ف   ن إلراهفإل -
 فى ش  و إلففرور  على رن  اى عارن   إلر  نن   قامت دولتهم -
؟ الفاطميون فى االستيالء على مصر بم تفسر : رغبة 
 ـ ب بع  صف اثفرإل  عنرنت3        فا    ا إلرش   رإلر ج ا  -2       ـ أله رن  ر ة   جغفإلفر  رار ار  1جـ :   
 : ـ ج ا جرش  رن رالابرالء على  صف رج ع إلر رإلو رقرك         المعز لدين هللا الفاطمى 
 رايسنفرن ر فف إلآلا ف ر     إلرابفإل     ـ   ن إلر فر   ا إلرورفرإلا إرى إل 
 ـ   اا بنفرب إلرجرش ربسظر ه ربقررنه ا ر ؤا رإلرقخ ئف  

   ئن إلرجرش إلرف   ى إلرقن إلفاله إلرخلرفن إلر ةا رنرا   إلرف   ى إلرى  صف  -       جوهرالصقلى : 
  : سب ئج قركرسجح فى هار ن إلرخشرنررا رض   صف  -
 إلابرالء إلرف   ررا على  صف  -2                 نرن       ـ اور  إلرنررن إلرخشر1
 إلصا    صف  فياإل رلنررن إلرف   رن  -4ـ ارإلو سفرق إلرخالفن إلرةا ارن عا  صف        3

 : فى مصر أعمال جوهر الصقلى
 ـ اس ء ع ص ن جنرنت ) إلرو هفت ( ربيرا  فياإل رلنررن إلرف   رن 1
 إلراال رن فى إلرة ر    ؤااه نرسرن رعل رن رسشف إلرثو فن اف  بى إلرا إلعظ  ـ اس ء إلرج  ع إلراهف رإلرقن رةب2

  فاو جرهف إلرصولى إرى إلرخلرفن إلر ةا رنرا   ر لب  سه إلرونر  ر صف  -     قدوم الخليفة المعز الى القاهرة : 
  ر  ر ر  إلن بفر ر     ربفبب على قرك  صا    صف  وفإل رلخالفن إلرف   ررن972هـ / 362رصو إلر ةا إرى  صف  -

 إلاب  ج  اونر  إلرخلرفن إلر ةا رنرا   إلرف   ى 
: سشف إلرنعرت إلرف   رن رإلر قهب إلرشرةى                    عمل المعز لدين هللا على 

 إلباة  نرربه  بى ش ل  إلرش   رإلر ج ا رإلرر ا  -3     بأ را  نرن نرربه  ا إلألخ  ف إلرخ فجرن  -2
 ي  إلرنررن إلرف   رن عنرن  ا إلرخلف ء ر ش فه  :  رنرا   اةن رف ت إلر ةا  

 هـ (487 - 427إلر ابسصف ا هلل )     هـ (411 - 386إلر  ي  اأ ف   )       هـ (386 - 365إلرةارا ا هلل ) 
 إلهب  إلرف   ررا اـ :        : أحوال مصر فى عهد الدولة الفاطمية 
 فى إلر ف ظ على نررب   ربرارع  نرنه  رسشف إلر ا رإلأل  ا  ـ اس ء جرش  رن ا عن إلرف   ررا 1
 ـ بنعر  إلرا رو ربسظر ه ر   رن ارإل و إلرنررن إلرف   رن رإلربى إل بن   ا إلر غفب  بى إلرش   2
 إسش ء نررإلا إلرجرش رإلرفرإلبب رباجرو إلرجسرن رب نرن رظ ئف    -3
 ن   ـ ار نت ثفرإل  إلراالن فة  إلرفخ ء رإلربف  فى  س  ء إلراال4
 ـ اس ء إلر ا جن رإلروصرف رجةلره   فإليا رسشف إلرةل  رإلرثو فن   ي   إلهب رإل ا رةل  رإلرةل  ء  5
 ـ إلر بف و ا ألعر ن رإلر س اا   إلراال رن رإلر ار رن 6
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 نهيار الدولة الفاطميةإ : 
 إلس  ف  اااب ضة  إلرخلف ء اةن إلر ابسصف ا هلل ف انإلن سفرق إلررافإلء .  -
 را يال  ا إلررارفرا ش رف رضفغ   على  سصب إلرراإلفت   إلابسجن ضفغ    نث بس فس ا -
 ا رصلراررا رإلابسجن ش رف اسرفإلرنرا    رن   رف ن ش    إلاب  ع جرش سرف إلرنرا   
    رن اور نت  ان إلرنرا شفريرت رإلاا إلخرن صالح إلرنرا إلألرراى إلرسبص ف على إلرصلراررا .   
 روض ء على إلرخالفن إلرف   رن ر     إلرنررن إلرررارن . سجح صالح إلرنرا إلررراى فى إل -

  االيوبيه           الدرس الرابع
 هر صالح إلرنرا ررا  اا سج  إلرنرا  ررب  ربساب إرى  ؤاا   صالح إلرنرا إلألرراى  : تأسيس الدولة 
 يفنن إلرصو سش  سشأت نرسرن ف فظ إلروف ا إلريفر  رنفس إلرفوه  -
 رإلرب   فى شا اه اجرش سرفإلرنرا    رن إلرقن   اه ر فاه إرره بنفب على إلرففرارن  -
 إلاب  ع إس  ء إلرخالفن إلرف   رن فى  صف ربأارس إلرنررن إلألررارن ا       -
 : أعماله 
  سشأ إلر ا جن رإلر نإلفس رسشف بة رر  إلراال  -2        سشف إلر ا رإلر  ا فى  صف رإلراالن إلر ج رفت ر    (1
 إلهب  ا رةل  رإلرةل  ء ر فا   إرره-4                 انر  ا إلر قهب إلرشرةى   ر  إلر قهب إلراسى  (2
 ج هن ضن إلرصلراررا -6      ر ن إلراالن إلراال رن  صف رإلرش   رإلرةفإل  ب   فإلربه  (3

 ( الخطر الصليبى على العالم االسالمى) 
 : الحمالت الصليبية    ع    ا  جو 200اال ى رإلاب ف  هى   ال  عايفرن ج ء   ا  رفا  س ر إلرشف  إلر 
 ررون ا ر  ا قإل إلرا  رـإلرار فت على إلرة ر  إلراال ى     
 إلرجسرن إلبخقرإل إلرصلرب شة فإل ر   رفا ره على صنرفه  ر عال     األج : 
 (  ابغلن ضة  1291   هـ /690)على شيو  رج    بب ررن  بى  (  1096هـ /  490)إلاب ف   ا : بدايتها  

 راال رن فى بلك إلرفبفت  إلرنررن إل
م :9610هـ /490 نتائج الحملة الصليبية االولى  

 سج   فى إل   ن   لين رثالث إل  فإل  صلرارن فى إلرشف  رهى : 
 إل  فت إلس  يرن ش  و إلرش            -2         ـ إل  فت إلرفه  فى ش  و إلرةفإل              1
   لين ار  إلر وـنس رأله رب   إلرنرسرن جةلره    لين صلرارن  -4       ـ إل  فت  فإلالس على إلرا ف إلر برا      3
 الكفاح ضد الصليبيين :       1144إلابفن إ  فت إلرفه   -:  دور عماد الدين زنكى    
  بررى إلرج  ن اةن إلابش  ن إلارن ع  ن إلرنرا اسيى ربصنن رل  لن إلرصلرارن إلرث سرن  -:  نور الدين محموددور 
 بر رن إلراالن إلراال رن رض   صف إرر   إلاب  ع  -
  فف يثرف  ا إلر نا إلراال رن ريسه برفى  او إلا ر و   ل ن فى فبح ار  إلر ونس -
  بررى صالح إلرنرا إلررراى فإلرن إلرج  ن اةن سرفإلرنرا    رن  رث ان  فى  رإلج ن  -    صالح الدين األيوبى :دور

 ر  إلر ونس  ا إلرنر   خ صن اةن إلا اإلن  إلعبنإلءإلب   على إلر ال را إلرصلراررا رإلراةى رلوض ء علر   ربخلرص ا
 إلر ال را اور نت صالح إلرنرا ضن إلرصلراررا أطرافها       (1187هـ/583: )  معركة حطين : 

 ـ اةى صالح إلرنرا ربخلرص ار  إلر ونس  ا إلرصلراررا  1   سبابها :أ
 ا إلريفك ( على إلر ال را  رث إلعبفضرإل  رإلفو إلر ج ج ـ ار نت إلعبنإلء إلرصلراررا خ صن )  فس     رف  ص2

 : نتائج المعركة
 إلاف  لك ار  إلر ونس ر فس   إل رف  صا إلريفك -2                  إلسبص ف إلر ال را على إلرصلراررا -1
 عفى صالح إلرنرا عا  لك ار  إلر ونس ر بو  فس   ارنه جاإلء    فةله فى    إلر ج ج إلر ال را  -2
 ار  إلر ونس رخلصه  ا إلرصلراررابرجه اةنه  س ر  -3
  : ( ري ا رر  إلرافإلء 1187هـ/ 583فجب )  27فب    صالح إلرنرا إلررراى رر  إلرج ةن  -   فتح بيت المقدس  

 اسه  90رإلر ةفإلج   اةن إلر بالو اس ر 
  ـ با  ح  ع إلرصلراررا رعفى عس  1       لى بيت المقدس إموقف صالح الدين عند دخوله 
 ـ  عفى إلرشررخ ر إلرفوفإلء رإلر ف و  ا نفع إلرجارن 3                  على   رإلر   ر فرإل    ريس ئا  ـ   س2
  : نتائج استرداد صالح الدين بيت المقدس 

    إلررفراررا ا  لن صلرارن جنرنت نع نت إلنابرالء على ار  إلر ونس اور نت  ثالثرن  را  يارف  لررك  رفار  هر   رـلك 
 ربش فن  لب إلران ( ر لك ففسا  رإل افإل رف إلر  سر  إلسجـلبفإل ) ف
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 الصليبية الثالثة حداث الحملةأ  : 
 غف  إ افإل رف  ر  سر  رهر   ن  فى إلر فر  فة ن  جررشن إلرى االنه   -
 نب إلرخال  ارا  لك إلسجلبفإل ر لك ففسا   فة ن  لك ففسا  إلرى االنه رر  رباوى إر فربش فن     لب إلران  -
    1192هـ / 588عون  ةه صلح إلرف لن ع    بن إلر فب ضن صالح إلرنرا رر   عجا عا هار  فربشـ فن  خ ض -
  ـ او ء ار  إلر ونس فى رن إلر ال را 1        شروط صلح الرملة 
 ـ إلرا  ح رل ار ررا إلألرفاررا ا ر ج رار  إلر ونس3          ـ او ء اةض إلر نا إلرا  لرن فى رن إلرصلراررا 2
إلرصلح ع ن  لك إلسجلبفإل راالنه . اةن 
  : اةن يف ح  ررو اقو فره يو    ر لك .1193هـ / 589 فض صالح إلرنرا ربرفى ان ش    وفاة صالح الدين   
 : نتائج وفاة صالح الدين 

اةن خ صن  راإلرصلراى رصن  اةن رف ت صالح إلرنرا  ا   نرربه ارا إخربه ر  رررإل ج هنرا  ا ر  فظرإل على ر نب    
  ا إلبج   إلر  ال  إلرصلرارن س ر  صف ألا  صف هى   صنف إلرج  ن ضن إلرصلراررا ر فيا إلرنررن إلألررارن  .

 : أشهر خلفاء صالح الدين 
 خر صالح إلرنرا     فظ على ر نت إلراالن   ربصنن رلصلراررا . : الملك العادل  
 ر   .إلاا إلر لك إلرة نو    فن إلرصلراررا  ا ن  : الملك الكامل 
 إلاا إلر لك إلري  و   برفى  ثس ء  فاه  ع إلرصلراررا   ر ي ل  ارجبه شجف إلرنف  : أيوب الملك الصالح نجم الدين

 إلريف ح ضن إلرصلراررا   بى إلسبصفرإل علر   .  توران شاهرإلاسه 
   : نهاية الدولة االيوبية  إلرنررن إلرررارن (  ناف   فإلء إلر   ررك  ؤإل فت رلبخلص  ا برفإلا ش ه ) إلخف اال را 
   ر     نررن إلر   ررك . 1250هـ / 648ر بلره   راقرك إلسب   إلرنررن إلرررارن ع       

 المماليك         الدرس الخامس
 ج رعن  ا إلرجس س  خبلفن جلا   إلررراررا  ا  ارإل  إلرف ر  ر افن إلر فرب  رألابة سن ا ر  فرى إلرجررش رفرى  -

  فإلان إلراال را . 
 اةن  ا  بو إل فإلء إلر   ررك برفإلا ش ه )  خف اال را إلررراررا (    رإل ابةررا شجف إلرنف  -    دولة المماليك : قيام

  لين على إلراالن  ) ي س   رو إل ف ت  ال ن ببررى إلر ي  ( ر خقرإل ر   إلرارةن رإلرنعرت ر   على إلر س اف . 

 ف رسبرجن رلضغر  بس ار  رارج   عاإلرنرا إلراك  ر  ررإلف  إلرخلرفن إلرةا اى على برررن إل ف ت إلر ي  فى  ص -

           )   ن اع  ء إلر   ررك ( عا إلر ي  فان   ي  إلر   ررك ر صف .  -
  : نت  ي     يثف  ا  فسرا رسص   -    إلرش   رإلرسران رإلر ج ا راف ن      صف رض  -   اتساع دولة المماليك  
 : ن  رفإلثن إلرةفش نإلئ      رث رصو إرى إلر ي   ا راب رع إلنإلفت شئرا  إلراالن ر  رأخق إلر   ررك ا ا -   نظام الحكم 
 المماليك :  أشهر سالطين  
 بارج  ا شجف إلرنف   ربررى إلر ي  اةن  ا بس ار  ره عا إلر ي  ر ةه ان   ي  إلر   ررك .  -  عز الدين ايبك    
 وبو  اره   ري ا صغرفإل ر عل  ره اأ رف إلر ي  رإلألخ  ف إلاا عا إلرنرا  راك   ربررى إلر ي  اةن  -   المنصور على   

 إلربى ب ر  ا رنررن  ثو خ ف إلر غرو رقرك ي ا ار  إلرنرا   ا رصر  علره .             
بررى إلر ي  اةن  ا عاو إلر سصرف على ر  جن إلرنررن إلرى   ي   رن ربصنن رلغار إلر غررى ) إلربب فن (  -  قظز       

 إلناال ى .  على  صف رإلرة ر 
 ه   ا ئو  بفف ن بة و ا رصرن رإلرفعى ربةرش  ا  رإلا   آار  ا س ون  سغررر     ) المغولى ( : الخطر التتارى 
 ع ش  فى بس اع  بى بر ن  على رن جسيرا خ ا ) إلر  ي  إلرعظ  (  -
 : رفت  رث ار ف على  جاإلء إلاب  ع جسيرا خ ا  ا ريرا إل افإل رفرن يارفت فى فبفت ا سرن  ص -  توسع المغول

 يارفت  ا آار  ر رفا  ث  إلبجه اأسظ فه س ر إلرة ر  إلراال ى 
 هر  فرن جسيرا خ ا ربررى إلر ي  اةن رف ت جنه جسيرا خ ا رإلابي و  -ة  العباسية  فهوالكو واسقاط  الخال

 هـ (1258 هـ ـ656ب فك س ر اغنإلن رإلاو  إلرخالفن إلرةا ارن )  -إلر جر  على إلرة ر  إلراال ى 
         : وحشية المغول فى بغداد 

)     إلر غرو ابخفرب إلراالن ر بو إلرر   ا إلرفج و رإلرسا ء رالب إلأل رإلو رهن  إلر ا جن ر بو إلرةل  ء ر رف  إلريبرب 
 رإلرورإل    باوى  ا إلريبب فى س ف نجلن ر بلرإل إلرخلرفن إلرةا اى إلر ابةص  رإلاو رإل إلرخالفن إلرةا ارن ( 

 فاو إلر غرو إلرى   ا فا رن ب نرن رأ فرسه ا ربالر  رإلرخضرع   قطز وجهاده ضد التتار : السلطان  
  بو   ا فاو هررير رإلعلا إلرج  ن ضن إلربب ف   رشجع إلرس س على إلرج  ن ا رسفس رإلر  و فى اارو    -
       ا ا رابةنإلن ر رإلج ن إلربب ف فو   ابر رن جا ن إلر ال را  -
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  ت إلربب ف خ فج إلراالن ف بجه اجرشه س ر عرا ج رر  افلا رافضو   ا  ال  -
 (1260هـ / 658)  : موقعة عين جالوت    
   إلر ال را اور نت ار  إلرنرا   ا ر إلر غرو :   فإلف 
  :   إلرنف ع عا  صف رب فرف إلراالن إلراال رن إلربى إل بل   إلربب ف  اا ا 
 جرش إلر غرو إلرقن ي ا ربفر  فى إلرةنن رإلرةنت إلربوى إلرجرش إلراال ى ر حداث المعركة :أ 

فى انإلرن إلر ةفين بفر  إلربب ف فأروى   ا اخرقبه على إلرفض ر خق رصرح رإلإارال  ه   فبشرجع جسررنه رسظ ررإل   -
 صفرف   رها رإل إلربب ف 

 : ـ إلسبص ف إلر ال را رهار ن إلر غرو هار ن ا  ون 1     نتائج المعركة 
 ال ى  ا خ ف إلر غرو افضو ر نت إلر ال را رإلر  س   ـ    رن  صف رإلرة ر  إلرا2
 ـ ع ن  إلرخالفن إلراال رن إرى  رب    3
  ثس ء عرنت   ا اةن إلرسبص ف ناف  ره  ؤإل فت  ا إلر   ررك ر بو رربررى اةنه إلرظ هف ارافس   :مقتل قطز  

 ى :ه رهيارفع  ره إلر ش ف اال را إلر   ررك ) اااب (   ا  -      الظاهر بيبرس
 ـ إلاب ف فى إلرج  ن ضن إلرصلراررا رإلر غرو 1
 ـ إلابررى على عنن  ا إلر نا إلرب اةن رلصلراررا  ف فف إ  فت إلس  يرن ) بةن  ا   رن إلن  فإل  إلرصلرارن ( 2
 هـ اةن  ا ن ف إلر غرو اغنإلن 659ـ   ر  إلرخالفن إلرةا ارن فى إلرو هفت ع   3
 ن إلرظ هف ارافس ( ي   اسى إلر نفان إلرظ هفرن ا رو هفت ـ اسى  اجنه إلرش رف إلر ةفر  ا ا ه )   اج4
 ـ إلهب  ا رافإلعن رب اس  إلر رإلو إلر بص نرن فى ع نه 5
 خلفاء بيبرس  
 ف رصرنإل رغرفه   ا إلر نا رإلصو إلرج  ن ضن إلرصلراررا  بى إلابفن عي    رصر -   شرف خليل بن قالوون :األ
 ع فإلسرن ر  بش نه   صف فى ع ن  ن  ا اال را إلر   ررك س ضن إلهب  اإ   ن  -  الناصر محمد بن قالوون : ◆

 أحوال مصر فى عهد المماليك   
 إل بل   صف فى ع ن إلر   ررك  فيا إلرصنإلفت فى إلرة ر  إلراال ى خ صن اةن  ا إلاب  عرإل : سياسيا : ◆
 إلررجرن إلرصلراى صفرن ب  -2        إلربصنن رلخ ف إلر غررى ر   رن  ة ر  إلر ض فت إلراال رن  ا إلربن رف  -1
 إلهب  إلر   ررك اـ :            اقتصاديا : ◆
    رإل إلرجارف ربسرع  فى ع نه  إلر   صرو إلرافإلعرن  إلرافإلعن ف ففرإل إلربفع ر -1
 إلرصس عن في س   صف  ش ف إلر فإليا إلرصس عره فى إلرة ر  إلراال ى  -2
 إلهب  إلر   ررك اـ :   : علميا وثقافيا ◆
  رلةل  ء  ي سن يارفت فى ع نهإلرةل  رإلرةل  ء فأصاح   -1
 إلسش ء إلر نإلفس  ثو إلر نفان إلرس صفرن إلربى شرنه  إلرال  ا إلرس صف    ن  -2
  ثو  اجن إلرظ هف ارافس إلر ا جن إلسش ء -3
 ا رار  فاب ا إلر سصرفن  ابشفى إلرال  ا  الررا إلربى عفف إلرةنرن  ا إلر ابشفر    ثو إلر ب فاسرإل  -4

 نهاية دولة المماليك  
 ة المماليك اقتصاديا بسبب :ضعفت دول -

 إليبش   إلرافبغ رررا  فر  ف س إلرفج ء إلرص رح فب رر  إلربج فت ارا إلرشف  ر إلرغفب إرره نرا إلر فرف ا صف 
 الفتح العثمانى لمصر : -
إلسبصف إلرال  ا إلرةث  سى الر  إلررو على إلر   ررك اااب ) ضةف   ربنهرفه  إل بص نر  ( فى  ةفين  فج نإلا   -

   ا صف 1517رش     رفى  ةفين إلرفرنإلسرن   ا 1516
 : نتائج موقعة الريدانية  
 ـ  صا    صف رررن عث  سرن 2                رنـ إلسب  ء نررن إلر   ررك رإلرخالفن إلرةا ا1

=========================================================== 
  االداره والحكم          الدرس االول             الوحده الرابعه

 : هى يو     سبجه عوو إلنسا ا فى ا  ا ر ي ا    ارإلء ي ا   نر   ر فيفر  ررةافعا إلربون  رإلرف ى تعريف الحضارة
 ج ء  فى ر   إلسبشف فره إلرج و رإلرظل  رإلرو ف ألس    عظ   ض فت عففب   إلراشفرن هي إلر ض فت إلراال رن 

 را ا نئه إلرا  ن إلرفر رن رإلرخال رن . إلراال ى إلفبا   ا رنرا  : ا رنرا إلفبا      -1     اسس قيام الحضاره 
 ج ء إلراال  نإلعر  إلرى إلرا ث رإلرنفإلان  رث رون إلهب  إلراال   سق انإلربه ا رةل  إلهب      ا رةل  :  -2
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 : خلي بالك       فنإلء اةض  وفي  ر ت إلر ال را  رث جةو إلرفاري س  غارت انف خرف نررو على  ه رن إلرةل
  افن إلر شفيرا  ا رةل  يو رإل ن  س   عشفت  ا  اس ء إلر ال را إلريب ان 

   هى ؟     إلر ض فت إلراال رن على  رإلعن إلخال رن  .....        استنادها على قواعد أخالقية : - 3
 ا  ح رإلربة رش رإلرب إلر فرن –إلر ا رإلت ارا إلرس س على إلخبال  إلنر س   رإلجس ا   رإلررإلس    –جـ : ) إلرةنو 

ر  بيا إلر ض فت إلراال رن  سغلون على سفا   او إلبصل  ا ر ض فإل  إلر خبلفن :  انفتاحها على الثقافات االخرى -4
  ثو إلرف فارن رإلرررس سرن رإلرفر  سرن رإلر سنرن.

الن إلربى فب ره  ب اك إلرةفب الغب   إلرةفارن او ر  فظرإل علر   رسشفره  فى يو إلرا:  محافظتها على اللغة العربية -5
 رغن إلروفإلا إلريفر  -1:  س  ألجـ :             ر  قإل ؟او رإل او إلرس س على بةلر    ..... 

  رلغن إلرفا رن رل ض فت ي س  رارلن رب صرو إلرةلر  إلر خبلفن  رث بفج   يبب إلر ض فإل  إلرونر ن ف صا   إل -2
 الخالفه

 سر ان عا إلرفارو )صلى   علره رال ( . : هى فئ ان ع  ن فى   رف إلرنرا رإلرنسر  تعريفها 
 نرا  ا رةرا   ن ربفك إلأل ف شرفن ارا إلر ال را  ررخبر فرإل  را ربرررى  رف ت إلرفارو: سشأ  إلرخالفن اةن نشأتها

   رفه  اةنه   فأخب فرإل  ارايفإلرصنر  خلرفن ر    را ر ثو ب  إلخبر ف ا  ى إلرخلف ء إلرفإلشنرا ا ان  إلرشرفن 
فى ع ن إلر رررا رإلرةا اررا  ا  ان  إلرشرفن إلرى  ان  إلررفإلثن ر ا إلراهن فى إلر ةرشن إلرى  لخالفةتغير نظام ا

  ظ هف إلرةظ ن رإلربف  .
 أعباء الحكم المعاونة أى معاونة الخليفة فى بمعنى منصب سياسى الوزارة                 الوزاره

ي ا  نرا رفظ  رريا عف  فو   ا  رث إلر ةسى  رثرإلرخلف ء إلرفإلشـ ع ن إلرفارو  ر  ررجن سظ   إلرراإلفت فى
ع ف اا إلرخ  ب  رخص  ا  ايف ا رور   ااةض إلألع  و سر ان عسه   رر   بررى رابشرف  ص  اه ري ا إلرفاـرو

رإلاب ف يقرك إلررضع فى ع ن إلرنررن إلر ررن  رث إلبخقرإل  إلرخــالفن إلابة ا اةث  ا رعلى فى إنإلفت اةض إلأل رف .
 عفف  إلرراإلفت رفظ  ر ةسى يرظرفن فا رن فى ع ن إلرنررن إلرةا ارن . سررا رلخلف ء  ابش فرا ر ة ر

 االماره
رث ي ا رفاو اةض إلرة  و رإلرررت إلرى إلر نا رإلروا ئو إلربى  نخل   إلراال  ررةل    إل رف  ع ن إلرفارو  عفف   سق 

ى إلباة  إلرنررن إلراـال رن فى ع ن إلاب ف إلررضع يقرك فى ع ن  اى ايف إلرصـنر   بنرس   رررصلى ا رس س . 
 ع ف اا إلرخ  ب  رث     ابوار    إلرى ررر   ريو  س   رإلرر  سر ان عسه رباررف   رفه  . 

. فى ع ن إلر رررا رإلرةا اررا إلاب ف  هقه إلررظرفن 
 الدواوين

 هي يل ن ف فارن بةسى إلراجو  ر إلرنفبف ر صا   ب ل  على إلر ي ا 
 فاا إلرخ  ب فضى   عسه ..........  ر  قإل ؟ ظ ف   سق ع ن ع ن ع 
 رإلر بص نرن رار ارن رإلرةايفرن إل ربا ع إلرنررن إلراال رن ريثفت إلر رف إلر بةلون ا   فى إلر ج ر  قرك جـ :
 : فى عصر الخلفاء الراشدين 
 ي ا رخبص اباجرو  ا  ء إلرجسرن ر   رخص يو  س    ا ع  ء . : ديوان الجند -1
                                                     على  رإلفن إلرنررن ي ا رخبص اج ع ضفإلئب على    بسبجه إلرفإلضى إلرافإلعرن رإلرسف    س : الخراج ديوان -2
 : فى عهد االمويين  
 ري ا رخبص ا فإلاال  إلرخلرفن إرى إلرررت . :  ديوان الرسائل -1
 إلراي ت ربرارة   على إلر  ب جرا .  ري ا رخبص اج ع :  ديوان الصدقات -2
  العباسيينفى عهد : 
  ري ا رخبص اجفإلئ  إلر ف و . :االحداث  -2                رف إلهو إلرق ن . أ: ري ا رخبص االجهبزة  -1

 الحسبه
 ورر  فى إلر ة  ال  إلربج فرن .رى إلرالرك إلرإ ربرجر    فش ن إلرس سإ: هى تعريفها  
على إلررباإل  ا رنإلب إلرة  ن   رإلر رإلارا رر ث إلرس س  ا ع ـف  رخفج رالارإل  رفإل ب إلر ي رروفى عصف  إلرفإلشنرا ي 
    ث  إاب ف إلررضع  ر   إلر رررا  رث  فإل ان إلرارإل  رإلر ف 
.  صا   رظرفن فا رن  ر   إلرةا اررا  رث رةرا ص  ا   رر ل  علره إلر  باب  

 الشرطه
إلرخلرفن  ر إلررإلرى ر فظ إلأل ا في إلرنررن إلناال رن . : ه  جسن ي ا رابةرا ا تعريفها    
. ب  بسظر  إلرشف ن فى ع ن على اا  اى   رب ي   روب فئرا   اص  ب إلرشف ن 



 01144107698السيد بحيرى                                                   

  14 

نرن رإلر ف ظ على  ر ت إلرخلف ء  صاح  ا    ص  ب إلرشف ن إلرسظف فى إلرجفإلئ  رإ   ن إلر  فى االمويين والعباسيين 
 القضاء

 صلى   علره رال (  ا ر ي  ارا إلرس س ا   ج ء فى يب ب   راسن فاررههر  سصب رور  ص  ان(   
رو   ضى فى إلراال  ر ي  ارا إلرس س ا    ساو   فل   ي ا إلرفارو ان  إلروض ء  سق انإلرن إلرنررن إلراال رن  رث 

   رإلعن إلرةنو رإلر ا رإلت .  فاى إلرفارو رفف  ارا غسى رفورف  ر  ي  ر  ير    راقرك
إرى ررر   ريو رررن   ضى رفصو ارا إلرس س فى إلرخصر    إلرنررن  فى ع ن ع ـف ب  بوار  إلرنررن  بعد اتساع 
     إلاب فإلروض ت فى ع ن إلر رررا رإلرةا اررا ر ي را ايب ب   راسن فارره رربنخو إلرخلف ء فى   ي 

 الجيش
صن اةن  ا سار  آر   إلرج  ن رلنف ع عا إلرنرا إلراال ى )صلى   علره رال ( ا عنإلن جرش  رن رخاهتم الرسول 

 هر إلرو ئن إلألعلى رلجرش رشف  علره ررسظ ه ررخ   ره ا ا عنت  ص  اه. في ا إلرفارو ربالرغه رلس س
؟ر  قإلإلرنررن إلراال رن     ع ف اا إلرخ  ب ابسظر  إلرجرش رإلسشأ نررإلا إلرجسن.. بعد اتساع 
 ا إلرفإلغارا فى إلرج  ن رب نرن فرإلبا   جـ : رباجرو إلا  ء إلر ب رعر 
 ي ا إلررب    ا رجرش إلخبر فن  ا  فى إلرش  نت  رث ي ا رلب   اه إلرفج و رإلرسا ء   رفى ع ن إلر رررا

  ثو إلرارر  رإلرنفرع رإلرف  ح رإلر رإلس رإلر سجسر  . إلابخن  إلرجرش إلال ن رإلرةا اررا  صاح إلربجسرن إلجا فر   
 االسطول

ر  قإل ؟و إاال ى فى ع ن عث  ا اا عف ا ............  إلسشئ  رو  ا ر 
 جـ : ربأ را  نرن إلرنررن إلراال رن فى  صف راالن إلرش   ضن غ فإل  إلرنررن إلراراس رن  

. سشأ إلراـ رو ا ربة را ارا رإلرى إلرشـ    ة ررن اا  اى اـفر ا ررإلرى  صـف عان   اا  اى إلراـفح  
 صن هج    إلرنررن إلراراس رن رإلرسبص ف علر   فى  ةفين قإل  إلرصرإلفن      -1        مانتائج بناء االسطول ؟ 
 رفرنس ( .  –فبح جاف إلرا ف إلر برا  )  افص  -2

 الدرس   النظام االقتصادى

  رضع إلراال   اس إلرسظ   إلر بص نن رف   رإلعن  خال رن  ساثون  ا  ا نئه إلرا  ن -

 إلنهب    ا ألسش ن إلن بص نرن   -2    ش ء ار  إلر  و إس -1: بص نرن ت إلن إلهب  إلر ال را إلألرإلئو ابسظر  إلر ر -
 : بيت المال  
 : ؟ ع ف اا إلرخ  ب في ع ن إلرخلرفنإلسش ء ار  إلر  و ان   فيفت  ا  بفاف 

 ب   . جـ :  ا  جو بسظر  إلن بص ن إلناــــال ى اةن إلبا ع إلرنررــــن إلناــــال رن ربةنن إلرفإلنإلب     ر صفرف 
 ؟ وضح أهمية بيت المال   
 اج ع إرفإلنإل  إلرنررن رإسف     فى إلر ج ر  إلر خبلفن إلربى ر ب ج إلرر    إلر جب ع .   خبصري ا  جـ :
 : أوال : إيرادات بيت المال 
 رإلر ا يرا  فوفإلءررة ى رليو  ال    نف فيا  ا  في ا إلراال  ففض على  :الزكاة  -1
صل   ربونف  خقره   ر فب    إلر ال را فى إلراالن إلربى  إلرافإلعرن بففض على إلألفض ي س  ضفرانهى : الخراج  -2

  ر ب    اب جرنت إلألفض إلرافإلعرن .
 إلرفها ا   رب   ررةفى  س     و او إلرر رن "إلر ار ررا ر "  هو إلرق ن الغ  ا إلر  و ي ا رؤخق  ا هى :  الجزية -3
 . إلرو نفرا غرفرإلأل ف و ر إلرسا ءر
بج فب     فرفسظرف  ) إلرو ن را  ا إلرخ فج ( بؤخق على اض ئع إلربج ف غرف إلر ال را ي س  ضفرانهى : لعشور ا -4

 نإلخو إلرنررن إلناال رن .
 . ) قهب رفضن رس  س (  ا  ة نا بؤخق على يو    رخفج  ا ا  ا إلألفضي س  ضفران هى  : الركاز -5
 فبر  ب   إلناال رن .فى   ا غس ئ  ر صو علره إلر ال راي ا    يو هي  : الغنيمة -6
 : ثانيا : مصروفات بيت المال 
 بونر  إلرفع رن إلرص رن ر    ا خالوإلألسف   على إلرفوفإلء رإلر ا يرا رقري إلر بر ج   إلرخ صن  -1
 ا رنررن  ة  لراصف  فرإلبب إلر .ر إلنسف   على إلرجرش رإلألا رو -2
 . ( رإلر ابشفر   إلر ا جن رإلريب برب رإلر نإلفس )    ثو إسش ء إلر ؤاا   إلربةلر رن رإلرص رن رفع رب -3
 .  إلرهب    ا رافإلعن رإلرصس عن رإلربج فت -4
 : إلرةصف   بى }  ا إلرفضن {  إلرنفه  إلرف فاي  –رنرس ف إلراراس ي }  ا إلرقهب { اا   النقود في الدولة اإلسالمية

 و يب ان إلرش  نب ا رإلا  إلرخلرفن اال رن  ثإلرنررن إلن اةض إلربةنرال  ريي بس اب عانإلر لك اا  فرإلا نخو  إق إلأل رن
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 : األنشطة االقتصادية في الدولة اإلسالمية 
 :  رث ع لرإل على  إلراال رن  رافإلعن  ع إلبا ع إلرنررنا إلانإلن إلرهب    -    : أوال : الزراعة

 رار نت إسب ج   . ب   إلرهب    اجرنر إلألفض إلرافإلعرنإلصالح  -2          ش  إلربفع رإلروسرإل  رإل   ن إلرجارف .  -1
 ربسرع إلر س خ في إلرنرو إلناال رن . قرك: جـ        : بسرع إلر   صرو إلرافإلعرن في إلرنررن إلناال رن ؟  بم تفسر 

 : ثانيا : الصناعة
ي إلابغالو رإلربي ب ثل  فربسرع   ي ا ررففت إلر رإلن إلرخ   في إلرنررن إلناال رن إلرة  و إلألياف رانه ف إلرصس عن  -

 :  ر ا  ه  إلرصس ع   في إلرنررن إلناال رنإلرفا  رإلراخففن رإلرخ  إلرةفاي في بج رو إلر صسرع   إلناال رن 
 : رإلرقي ي ا رصسع  ا إلرف  و إلرارض ء . الزجاج  -2              :  ثو صس عن إلألرإلسي إلرفخ فرن . الفخارية  -1
 :  ثو صس عن إلرة رف رإلرص ارا . الكيميائية  -4                         رإلألال ن:  ثو إلألرإلسي  المعدنية  -3
 ارر  ربجفر  إلرف ي ن :  ثو عصف إلرالغذائية   -6                        .ارإلب رإلألث ث :  ثو إلأل الخشبية  -5
 و سرن رإلر فرفرن إلر ثو إلر سارج    : المنسوجات  -8                       :  ثو إلررا ئن رإلراررف . الجلدية  -7

 ثالثا : التجارة :
 عوامل ازدهار التجارة في الدولة اإلسالمية : -
 إلألا  رو إلرا فرن رإ   ن إلألارإل  رإلرخ س   ) إلرابفإل    (  -2                         إلرصس عن . ر بون  إلرافإلعن -1
 إلرا  ن إلر ال را ا ا ننء إلراال   ب اك إلربج ف -4               . ربأ رس    إصالح إلر ف  إلربج فرن -3
  . : هي  فين إلرارع رإلرشفإلء نإلخو إلر نا إلناال رن رنإلخو ررر ب   التجارة الداخلية -1
 ارا إلرنرو إلناال رن رغرفه   ا إلرنرو إلر ج رفت . هي  فين إلرارع رإلرشفإلء:  التجارة الخارجية -2

 ى :عناصر المجتمع االسالم          النظام االجتماعى
 ربالرغ   إرى إلرس س  إلراال  صو إلرنررن إلناال رن ر ن إلخب فه    ر  و فا رن ه   : العرب -1
ررإلجار   ري ا ر   سفس  ورر  ) إلرقرا نخلرإل إلناال   ا النإلا  خبلفن ( ه  إلر ال را  ا غرف إلرةفب :  الموالي -2

 رال  ا إلرف فاي { . –راالو إلر اشي  –رفر ي   ث و } ص رب إل  إر ا ربورن  إلر ال را إلرةفب فال فف  ارس  
ه  إلرر رن رإلرسص فن إلرقرا ظلرإل على نرس   اةرن إلرفربح إلنارال ي ررر  رجارفه    رنإل علرى إلررنخرو فري  : أهل الذمة -3

 ى  ر ت ه نئن .إلناال إلر جب ع في ظو فة شرإل ر   يا عا نب   او   س   إلراال  على  ر ب   ر  رإلر   إلناال  
ب  إر    إلر جرس اأهو إلرق ن فى ع ن إلرخلرفن ع ف اا إلرخ  ب   ثر  إلر ر  ا ر  إلرافارف فرى ع رن إلرخلرفرن  ن :الحظ أ

 عث  ا اا عف ا   ريقرك إلرص ائن فى ع ن إلرخلرفن إلر أ را . 
 : المرأة في اإلسالم     
 نجب  عرن ر ارن رإل رث  ع  ه  إلناال   ور    إلرا إلناال ي إلر جب عب بة  إلر ف ت ا ي سن  ف ر ن في  -
ارجن هر فرا  إلرارنت اارنت –إلرارنت ع ئشن  – إلرارنت خنرجن) في إلرب فرخ إلناال ي  النسائية ومن أهم الشخصيات -

 (إلرارنت    ع رن إلألسص فرن  – إلرفشرن
 الدرس لثالث  العلوم واالداب

 روفآا هي إل ف إلهب  إلناال  ا رةل  رإلراةى إرره رإلرنررو على قرك  ا  رو يل ن سار  في إل -
 ر س   :.إلرنرا إلناال ي ررب را ا   إلر ال را ع   غرفه   ا إلأل   .نفإلان هي إلرةلر  إلر بةلون ا -  العلوم الشرعيه

  إلرفو  ء ) إلن      رك ر اى  سرفن رإلرش فةى ر   ن اا  ساو (   ر ا أ ي   إلرةا نإل  رإلر ة  ال رخبص ا : علم الفقه -1
   ر ا  ش ف فرإلت إلر نرث ) إلراخ فن ر ال  (   ا  رو  ر فةو عا إلرفارو رفن   بنررا رخبص ا: علم الحديث  -2
 : هر إلرةل  إلرقي رخبص ايرفرن اوفإلءت إلروفآا إلريفر  . القراءات علم -3 

  ر ا  ش ف عل  ء إلربفارف هر إلرةل  إلرقي بس رو ا رشفح  ة سي إلروفآا إلريفر  ر اا ب سارو إلآلر    :علم التفسير -3
 عان   اا  اةرن رعان   اا عا س () 

  هي بخبص انفإلان إلرلغن إلرةفارن ر فظ    ا إلرضر ع  ر إلرب فر  ألس   رغن إلروفإلا إلريفر  .... -     اللغه
 إلراالغن ( –إلألنب  –:  ) إلرس ر رإلرصف   ربش و 

  :ر ا  ه  علر    رةرش فره : بخبص انفإلان إلنسا ا ربف عله  ع غرفت رإلر ي ا إلرقي -     العلوم االجتماعيه 
  ثو إلرشفر  إلرنفراى  الجغرافيا -2             ثو اا إلرثرف راا هش          التاريخ -1
 عان إلرف  ا اا خلنرا   االجتماع : -4           : اا ارس                           فلسفه -3

 إلر ارةرن رإلر رإلن رخص ئص    ا خالو إلر ال ظن رإلربجفرب هي إلرةلر  إلربي بنفس إلرظرإلهف  -     العلوم الطبيعيه 

اررفع فر رر  إلريثرررف  ررا إلرةل رر ء إلر اررل را يرر سرإل  سرر فت  ضرر ء  إلرةرر ر   رررث نفارر  يبررا   فررى إلرج  ةرر    -
 إلررفرارن   ر     علر   إلرس ضن إلألرفارن إلر نرثن .
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-           : ومن أهم هذه العلوم 

 هإلش ف عل  ئ إلسج اإل  إلر ال را إلرةل 

 إلرفر ضر  
 ) عل  إلرجاف (

 إلض فرإل فر   " إلرصفف " ربأارس عل  إلرجاف 
 على رن إلرخرإلفا ي

    ن اا  راى إلرخرإلفا ي  ؤاس 
 عل  إلرجاف .

    ن اا إل  ن إلرارفرسي إلض فرإل علي     خقره عا االن إلرررس ا رف فس إلر سنان

 إلرير ر ء
   ل  علره إلر ال را عل  إلرصسةن رإلابف نرإل 

 غن س عن إلألنررن رإلرصااه في ص
 ج اف اا  ر ا

 إلر ب
  ث إلراال  على إلربنإلرن ررقرك إلهب  إلر ال را 

 ا ر ب
 إلاا إلرسفرس ,,  يبش  إلرنرفت إلرن ررن   

 ر ار ايف إلرفإلاي . –

 إلرصرنرن
 إلر ال را  رو  ا رضةرإل يبب رألنررن 
 ر اارإل  نفان خ صن ا رصرنرن

 إلاا إلرار  ف

 إلرفلك
 ش ء إلر فإلصن إلرفليرن إلهب  إلر ال را اإس

 ر جفإلء إلألا  ث رإلربج فب
    ن اا اس ا إلراب سي

 إلر اا اا إلر رث  "  ؤاس عل  إلراصفر   " . إلهب  إلر ال را اةل  إلرفرار ء إلرفرار ء

  مؤسسات دينيه                 ( المؤسسات التعليمية فى االسالم) 
  فإلان إلرةلر  إلرشفعرن رإلرفوه رإلرب فرخ رإلرارف رهى رن إلرارإلر  ( –إلر ا جن  –بش و : ) إلرجرإل ع 

  تشمل :                مؤسسات مدينه 
إلروفآا رإلراسه ربل     ر س  ا ر ا جن( ) ربةلر  إلروفإلءت رإلريب ان ر الكتاتيب 
 ي س  نإلخو إلر ا جن  ر  سفصلن ربةل  إلرةلر  ايو  سرإلع   (  المدارس ( 
إلر خبلفن  ثو ج  ةن إلألاهف رج  ةن  ف ان (       ) بخصص  فى نفإلان إلرةلر الجامعات   

 إلرفا  (  –إلر صرا  –رهى ب ب  ا ربةلر  إلرةايفن رإلر فاى  ثو ) إلروالع          مؤسسه عسكريه 
 ي س  ا ض فت عظر ن  س ف  إلرة ر  فى إلرر   إلرقن  في إلرةصرف إلررا يب بع إلر ال را  انتقال الحضاره الوروبا 

 .ة سى إلرج و رإلربخل  فره  رفا  ب    
إلر ض فت إلألرفارن فى ي فن إلر ج ر  إلرافإلعرن رإلرصس عرن  رإلرةل رن فبةل رإل إلرةلر   أثرت الحضارة اإلسالمية فى

 إلرةفارن    إلريثرف  ا إلر ص ل    إلرةل رن إلر ارةرن رإلنسا سرن رإسبول  إرر
: ر  إلر رالب  را ج ررع  س ر ء  رفار  رروبااررإل  را  سررإلف ي س  ج  ةن  ف ان  س فت رلةل  رإلرةل  ء رفن إرر    الحظ أن 

 . علر    ن   ن  ض فب   إلر نرثن
 االن إلرش    -3            صولرنجارفت  -2           إلألسنرس -1   : نتقال الحضارة اإلسالمية إلي أوروباإ  راكزم 

 الوحده الخامسه  المواطنه 
  ج رعن  ا إلألاس يفل  ألففإلنه   رإلرففن رور  اـ      إلرنررن إلناال رن  سق سشأب   على -
 إلراال  .  ةورنت رر رجاف   ن على : ا فرن إلر يؤمن -2ب ارو           : ا ان  إلرشرفن رر فص على يؤمن -1 
 : فره إلرس س  ب  ارا  يتعايش -3  ) إلر ا رإلت (. س س اااب إلرلرا إلر إلرجسس : ارا إلر ال يفرق -3
 سالمي اإل المجتمعدعائم  1- الشورى  
هر  ان  إاال ي رور  على إلابش فت  هو إلرةل  رإلرصالح رإلربورن في اةض إلأل رف إلرار ارن رإلر بصر نرن  : تعريفه

 رإلرجب  عرن إلرخ صن ا رنررن رلبةف  على آفإلئ   فى هقه إلأل رف  او بسفرقه  .
ا ف على س جه إلرخلف ء إلرفإلشنرا ي ا إلرفارو)صلى   علره رال (  يثف إلرس س إلابش فت ألص  اه ر 
 إلأل  سن .  –إلربورن  –إلرصالح  –إلرةل   : أهل الشورىشروط اختيار 
: رخبلر   هرو إلرشررفن  را  ر ر  آلخررف   رإقإل إلجب رع  هرو إلرشررفن علرى ف ن فرجرب إلرربراإل  ارره رإلقإل  - الحمظ أن

 إلرسظ   إلرنر وفإل ى إلر  رى . هى  الشورى -إلخبلفرإل رؤخق افآن إلرغلارن اشف   ر رخ ر   ا ننء إلراال  إلرا  ه .
 واجبات الخليفة :                   ( مسئولية الحاكم والمحكوم)مسئولية ال -2
  . إلرنف ع عا إلرنررن رإلرنرا -3                إلر ف ظ على إلأل ا رإلرسظ   . -2        إ   ن إلرةنو ارا إلرس س . -1
  إلرخرف  رجه إلر   فظن على  رإلفن إلرنررن رإلسف     فى -5          رن ر   ا رصالح ت إلر ش إلر رظفرا رإلررر بةررا -4
إلر  عن -2                                إلرا ع    -1    :  حقوق الخليفة 
 برفرف ااو إلر ةرشن إلريفر ن ره . -4                                                   بونر  إلرسصر ن ره  -3
 إلرس س ج رة       إلرو سرا رإلروض ء .  -1      المســـاواة  -3
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 إلر ال  رإلرق ى إر فى إلرةورنت رإلرةا نت   فليو  س    عورنبه رعا نبه   ر  رإلو  هو إلرق ن يأ رإلو إلر ال را  -2
 يو إلر ور   إلرفجو رإلر ف ت إر    إلابثسى إلرنرا  ا   ي   فى اةض إلأل رف   ريفو رل ف ت  -3

 امحــتسال -4
 ث إلناال  على إلربة رش  ع إلآلخفرا في با  ح في ا إلر ال را إليثف إلرس س ف  ن رافإل ربا     رلاالن  

 الحرية -5

 : بة ي رلففن إلر   في إلربصف  في   رإلره رإل اليه نرا بنخو  ا إلآلخفرا . الحرية المدنية -1
  ء  ا  نر ا نرا بنخو  ا   ن(: بة ي رلففن  فرن إلرةورنت )إعبس      رش الحرية الدينية -2
 : بة ي رلففن  فرن إلرويف اشف   ر بص ن   ع سصرص إلريب ب رإلراسن  الحرية الفكرية -3

 (الديمقراطية ) 
 رهي يل ن ررس سرن  يرسن  ا رفظررا ه ر   : تعريفهاdemos  ر ةسر ه إلرشرةب رkrates     ر ةسر ه ارل ن إلر ير

 خالو  ج رعن  خب فت  ا  ففإلنه رسرارا عسه فى إلنإلفت   رف إلرنررن ف رنر وفإل رن هي  ي  إلرشةب رسفاه  ا 
 : مبادئ قيام الديمقراطية 
 اشف   ر ربة فض  ع  فر   إلآلخفرا رعن  إر    إلرضفف ربواو إلرف ي إلألخف . : حرية التعبير عن الرأي -1
      سفاه رإلآلخفرا . هؤررر بب ث إلرنر وفإل رن يو ففن على إلرور   ا ا : المسئولية الفردية والجماعية -2
 ارا  ففإلن إلر جب ع فال فف  ارا إلأل لرن رإلألغلارن   رر فف  ارا  اس ء إلر جب ع :  المساواة السياسية -3
 ف ر جب ع  لك ريو  ا رةرش على  فضه يو  س   ره  ور  باةى إلرنررن ربرفرفه   : التعايش معا -4

 لتطوعيه المشاركه ا              الدرس الثانى  
 هي يو ج ن راقره  ففإلن إلر جب رع فغارن رشرةرفإل  رس   ا ر ارئرررن بجر ه  جرب ة    را  جرو  : المشاركة التطوعية

 إلرس رض رإلنفبو ء اه نرا  و او   ني . 
 بةباف إلر ش فين إلرب رعرن  ا  ر  إلر رإل سه إلرص ر ن إلربى إقإل   ب وو  بجةلس   رإل سرا  : فوائد المشاركة التطوعية
  ر را سس ض ار سس  إلر ارب ر  بس  إلرةفارن رإلراال رن رإلرة ر   ا  ررس    ص
 رون ي ا إلرفارو رهر  فضو خل    نإلئ  إلر ش فين ألص  اه فر   رور را اه  ا  القدوة في المشاركة التطوعية :

   في  فف إلرخسن   ع  و فون ش في   في اس ء إلر اجن رسوو  ة   إلر ج فت رجقرع إلرسخرو رجفرنه  رش فك  ة 
 : األسباب التي تؤدي إلى التطوع 
 رسيباب إلرةنرن  ا إلرور  إلرفر رن رإلرخلورن . -2           رسا   فى اس ء إلر جب ع إلرقي سةرش فره .      -1
 رسبةل     فإل   ر برن جنرنت . -4                                 رسيباب إلرثون ا رسفس .       -3
 رسةاف عا إلرباإل س  رإلر  سس  إلرنرسى .  -6             و بونرف رإل بفإل  إلآلخفرا .           ريي سس  -5

  حقوق و واجبات المتطوع 
 رس و إلربونرف  –ربة  و ا  بفإل   –ر فح إلرائله  –إلر ور  : ربلوى إلربنفرب 

 ا إلرع  و ربو –ر  فظ على إلرافإلف  –إل بفإل  إلرخف  –إلررإلجا   : إلررباإل  ا ر رإلعرن 
  :  معوقات المشاركة التطوعية وحلولها 

    ررن بقررل   "  ل   " إلر ةر   

 سشف إلررعي اأه رن إلر ش فين إلرب رعرن عن  إلررعي اأه رن إلرة و إلرب رعي رنن إلألففإلن

 إلاب فإلف ع لرن إلربنفرب رل ب رعرا  لن إلرخافت رإلر ةففن ا رة و إلرب رعي

 بسظر  إلرر   رعي على إلرنفإلانإلرخر   ا بأثرف إلرة و إلرب 

  اا إلخبر ف إلر ب رعرا إلخبر ف  ففإلن غرف  ؤ سرا ا رة و إلرب رعي

 : يرفرن ب ار  إلر ش فين إلرب رعرن في  ر بك 
  ش فيبك ألافبك نإلخو رخ فج إلر ساو . -1
 إلر   فظن "  –إلر ي  –إلر نرسن  – ش فيبك في  جب ةك إلر  لي " إلروفرن  -2
 –إلر ش فين في سشف إلررعي إلرص ي  – رإلر  ب جرا  ا عنت إلرفوفإلء –إلر ي ا إلرقي بةرش فره  رو ربج) بشجرف  :  ثو

 إلرشبفإلك فى إلرسنرإل  رإلر بف ر  ر ر نفان ( . – ا عنبك ألصن  ئك في ف   اةض إلرنفرس 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 01144107698 ع ب ر بى  / إلرارن ا رفن                     
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 01144107698  اعداد االستاذ السيد بحيرى:            ترم ثان                        2020          

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 ما يأتي وصحح الخطأ  ( أمام( أو عـالمـة ) ضـع عالمـة )                            الوحده االولى  
 ( )% من نخيل العالم   90يضم الوطن العربى    -17            ( )  مصر االولى فى انتاج القمح بالوطن العربى  -1
 ( شمال  تتركز زراعه البنجر فى جنوب الوطن العربى )    -18(  مصر      تستأثر دول المغرب  بزراعه األرز )  -2
 ( السودان مصر االولى فى تربيه االبقار  )   -32      %       19   ( المراعى نصف مساحه الوطن العربى  )  -3
 ( السودان ومصر والعراق  سوريا االولى فى الجاموس  )    -20                   ()االسماك اهم الموارد المائيه  -4
 ( شمال مصر  )تتركز زراعه االرز فى السودان      -21                         ( ) للخيول العربيه شهره عالميه  -5
 ( )ينتج الوطن العربى كميات قليله من االسماك   -22          ( ) زراعه واحه الكفره على الماء الجوفى بليبيا  -6

 ( ) تقل رءوس االموال فى الوطن العربى    -23( شمال      تنتشر المراعى المعتدله جنوب الوطن العربى  )  -14
 ( ) المغرب االولى فى انتاج الشعير   -24                                 ( ) القمح أهم المحاصيل الغذائيه  -7
 ( ) تتركز الجاموس فى مصر والعراق   -25( السودان                 المغرب االولى فى الذره الرفيعه  ) -8
 الطبيعيه   (التربه من العوامل البشريه للزراعه  )   -26         ( ) الشعير من الحبوب الهامه فى غذاء االنسان  -9

 ( المطر  الزراعه فى اليمن ومورينانيا على االنهار  )  -10
 %  3,3( % من انتاج األسماك بالوطن العربى  )  20المزارع السمكيه  -11
 (االمطار  االنهار المصدر الرئيسى للزراعه فى الوطن العربى  )  -12
 ( المطر والنيل  تعتمد الزراعه فى السودان على الماء الجوفى  )  -13
 ( ) ضى العربيه غير مستغله بالزراعه معظم االرا -14
 ( شمال  تتركز زراعه البنجر فى جنوب الوطن العربى  )  -15
 %  5(  % من المساحه  )  20المساحه العربيه المنزرعه   -16
 تعد .........المصدر الرئيسى لرى األراضى الزراعيه فى الدول العربيه والتربه من المقومات ........للزراعه   -1
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 .............على الماء الجوفى ودول المغرب االولى فى محصول ............ تعتمد الزراعه فى   -2
 من الحبوب الغذائيه ..............و............اما محصول ..............يدخل فى صناعه الورق والخشب   -3
 فى .......و........  .......وأولى الدول فى األسماك هى ...........وتقتصر تربيه الجاموس انتاج .اليمن االولى فى  -4
 % من الوطن العربى ومن اهم الدول فى الخيل االصيل ..........   25تبلغ مساحه ......... -5
 عراق االولى فى محصول ...... ....واالولى فى االبل ......والن .. اولى الدول فى االرز هى .....واالولى فى الدواج -6
 ...واالولى فى االرز .........بينما محصول .........غذائى وتجارى  .. ريه للزراعه ............و....من العوامل البش -7
 تنتشر الزراعه فى الصحراء على الماء .........فى .........مثل الكفره وسيوة   -8
 تدخل ...........فى الصناعه والتجاره مثل القطن والقصب والحبوب الغذائيه ..........المساحه المنزرعه   -9

 ........ويزرع شمال الدلتا ودوله .........االولى فى الذره الرفيعه  تستأثر مصر بزراعه .. -10
 ***********************************************************       بم تفسر :  

 لالستقرار وتوافر المياه والتربه الخصبه والغذاء    قيام الحضاره فى مناطق الزراعه  -1
 لزياده السكان ورفع مستوى المعيشه   زياده الطلب على المنتجات الزراعيه   -2
 لسقوط المطر الشتوى     قيام الزراعه شمال الوطن العربى   -3
 لوجود الماء الجوفى التى تستغل بالزراعه     قيام الزراعه فى الواحات العربيه   -4
 اعه  توفر مواد خام اوليه للصن –توفر فرص عمل  –توفر المواد الغذائيه   اهميه الزراعه للسكان      -5
 االفراط فى الزراعات المجهده للتربه   –الرعى الجائر  –زحف الرمال   –تذبذب المطر  حدوث التصحر     -6
 قله التقدم   –التصحر  –% فقط من االراضى  5استغالل   –تذبذب المطر      للزراعه عده مشكالت   -7
 لزياده السكان وكثره االستهالك    عدم كفايه القمح لإلستهالك   -8
 االولى عربيا ولتوافر شروط  زراعته بها   من بالبن  شهره الي  -9
 عمل الصيادين فى البترول   –تلوث المياه   –استخدام االساليب البدائيه   قله انتاج اسماك الوطن العربى  -10

 النتشار المراعى الفقيره بالوطن العربى وتحمل االغنام ذلك     االغنام االكثر انتشارا   -10
 النه  ال يتحمل البرد او الجفاف   ئه الفيضيه  يربى الجاموس فى البي -11
 توفر المواد الخام للصناعه تستخدم فى النقل   –مصدر للغذاء    للثروة الحيوانيه اهميه   -12
 تدخل فى الصناعات وتوفر فرص للعمل   –توفير البروتين   –غذاء للسكان    اهميه الثروة السمكيه   -13

 حيط مثل المغرب االولى عربيا  ومن البحيرات والمزارع فى مصر  من البحر والمتتعدد مصايد االسماك  -14
 ال يتحمل البرد او الجفاف  فال ترعى اال فى البيئه الفيضيه بهما  السودان ثم مصر  االولى فى الجاموس  -15

 صناعه الورق والخشب والكحول   –مصدر للسكر    للقصب أهميه إقتصاديه   -14
 قله عددها وزياده االستهالك  مع تلوث المياه  جاره  قله اسهام الثروة الحيوانيه بالت -15
 لتوافر شروط زراعته من ماء وفير وشده حراره وتربه خصبه   تركز القصب فى مصر والسودان    -16
 القامه المشاريع  شراء االالت والبذور  تحتاج الزراعه لرأس المال   -17
 لهجن  تستخدم فى النقل وسباق ا –مصدر للحوم لألبل أهميه إقتصاديه   -18
 لتوافر المراعى واالمطار بها  تربيه االبقار فى السودان   -19
 لتحمله تذبذب المطر والحراره وعدم تحمل القمح ذلك   يزرع الشعير حيث ال يوجود زراعه القمح     -20

 عدم توافر شروط زراعته  من تربه ثقيله وحراره ومياه وفيره اال بمصر    االرز االقل انتشارا بالحبوب   -21
 لقله االنهار بالدول العربيه  اد معظم الزراعه العربيه على االمطار  اعتم -21
 لتوافر شروط زراعته بها من تربه ثقيله وحراره ومياه وفيره    تستأثر مصر محصول االرز   -22

 :******************************************************************  ما نتائج 
 وتعرضها للتصحر    قله الزراعهتذبذب كميات المطر   -1
 االستقرار وقيام الحضارات العربيه القديمه      قيام الزراعه فى الوطن العربى   -2
 تنوع المحاصيل وزياه التبادل التجارى     تنوع المناخ فى الوطن العربى    -3
 التوسع فى الزراعه وتحسين االنتاج      زياده الطلب على المنتجات الزراعيه  -4
 قله الزراعه والثروة الحيوانيه وقله مصادر الدخل  ن العربى  انتشار الصحارى فى الوط -5
 قامت عليها الزراعه منذ القدم وهى اقدم الحضارات  وفره المياه والتربه فى مصر   -6
 زياده اعداد الحيوان خاصه فى السودان والمغرب  ووفره مصادر الدخل  كثره المراعى فى الوطن العربى   -7
 قيام الزراعه والمراعى المعتدله عليه وبالتالى ثروة حيوانيه  لعربى  سقوط المطر الشتوى فى الوطن ا -8
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 كثره االستيراد والتعرض للضغط الخارجى  زياده استهالك القمح بالوطن العربى   -9
 استأثرا بتربيه الجاموس مع السودان لتوافر البيئه المناسبه   توفر البيئه الفيضيه بمصر والعراق   -10
 قيام الزراعه والمراعى الحاره وبالتالى تربيه الحيوان  عربى  سقوط المطر جنوب الوطن ال -11
 انتشار االغنام وقله روؤس الحيوانات والثروة الحيوانيه  فقر المراعى العربيه   -12
 قيام الزراعه والحضارات القديمه وثروة سمكيه   توفر االنهار بالوطن العربى   -13
 عى أو تدهورها كامال تناقص قدره االرض على االنتاج الزرا   التصحر    -1
 محاصيل يعتمد عليها االنسان فى غذائه مثل القمح واالرز    محاصيل غذائيه       -2
 محاصيل تجاريه تدخل فى الصناعه مثل القطن والقصب       محاصيل نقديه      -3
 كم / س   64رياضه شعبيه لسباق الجمال فى اماكن مخصصه بسرعه          سباق الهجن    -4
 حشائش تنمو طبيعى دون تدخل االنسان وترعى فيها الحيوانات       طبيعيه    مراعى   -5
 محصول صيفى االقل انتشارا فى الوطن العربى                االرز      -6

 ( أمام ما يأتي وصحح الخطأ( أو عـالمـة ) الوحده الثانيه                 ضـع عالمـة ) 
   () الطائرات والسيارات اهم واردات العرب  -2( قله           ه التجاره العربيه  ) ادت اتفاقيه التجاره  الى زياد -1
 ( ) معظم الصناعات استخراجيه  -4                     ( ) الصناعه التحويليه قليله فى الوطن العربى  -3
 ( )  2005مه العربيه للسياحه عام انشئت المنظ  -6( البدائيه                   تتميز الصناعه العربيه بالتطور  )   -5
 ( )تسهم السياحه فى نشر التسامح بين الشعوب -8( الطبيعيه        الموقع من المقومات البشريه للسياحه  )  -7
 ( ) من وسائل التكامل المساحه وتنوع الثروات  -10( دينيه             زياره المسجد االقصى سياحه ثقافيه  )   -9

 1959( )  1945انشئ مجلس الوحده االقتصادى   -1945           12( )   1959معه العربيه  انشئت الجا -11
 ( االسالك  يدخل النحاس فى صناعه البطاريات  )   -14( البترول             منظمه االوابك لتصدير الحديد  )  -13
 ( )دخل فى صناعه االسالك الكهربيه النحاس ي -16(جده                     مقر منظمه السياحه القاهره )  -15
 ( )الجزائر هامه فى المنجنيز والنحاس   -18(  ترفيهيه     زياره سواحل البحر االحمر سياحه دينيه   )  -17
 %   40(يمتلك الوطن العربى نصف احتياطى فوسفات العالم  )  -19

 ( )الثروة المعدنيه مثل استخراج الطاقه و البترول والغاز -20 
 *****************************************************************        : نتائج ما 
 قله التجاره البينيه واالرتباط باالقتصاد االجنبى    تشابه االنتاج  العربى    -1
 زياده التكامل والدخل القومى لكل البالد العربيه  التعاون العربى فى مجال الصناعه   -2
 استمرار تدهور االقتصاد والتعرض دائما الزمات سياسيه   اد على الدول الغير عربيه  استمرار االعتم -3
 فقر السوق العربيه   –ضعف التبادل التجارى العربى  تفوق السلع االجنبيه على العربيه      -4
 زياده التعاون العربى بالسياحه وزياده الدخل القومى العربى    انشاء منظمه السياحه   -5
 زياده الصناعه وجودتها وبالتالى زياده الدخل    ر االيدى العامله المدربه  تواف   -6
 المساعده على الوحده العربيه والتعاون العربى فى كل المجاالت  إنشاء الجامعه العربيه   -7
 تبادل التجاره بين الدول وزياده وحدتهم    اختالف توزيع الثروات    -8
 خفض التعريفه الجمركيه     توقيع اتفاقيه التجاره الحره    -9

 ************************************************************************ 
 دوله .........هى االولى فى انتاج الحديد و........االولى بالنحاس ويدخل المنجنيز فى صناعه ..........  -1
 ول ومن اهم حقول البترول بمصر ...........و........... .........االولى فى الفوسفات و..........االولى بالبتر  -2
 من العوامل البشريه للصناعه ..........و..........وتسهم الصناعه ب .......% من الدخل القومى    -3
 من اهم الصناعات االستخراجيه صناعه ..........و..........ومن المقومات الطبيعيه للسياحه ..........و..........   -4
 % من ايراد السياحه العالميه    7,2زياره المسجد االقصى سياحه ..........وتحصل دوله ..........على    -5
 سياحه السفارى من انواع السياحه ...........وزياره سواحل تونس سياحه .............  -6
 بريت  .............اهم دوله صناعيه بالوطن العربى ودوله ...........االولى فى الك  -7
 يوجد مقر المنظمه العربيه لتنميه الزراعه فى مدينه ...........وبالوطن العربى .........موقع اثرى    -8

 :******************************************************************** بم فسر
 رخيص الثمن    –طاقه نظيفه  –طلب عليه  تزايد ال –تقدم تكنولوجيا تسييل الغاز ونقله    تزايد اهميه الغاز كطاقه      -1

 ليزداد احتياجهم بعض فيتقارب البشر وكل الشعوب  تباين توزيع المعادن فى الوطن العربى    -2
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 تقويه عالقات الشعوب    –فرص عمل  –من الدخل القومى    7,2اهميه السياحه العربيه   -3
 هيه مثل .. وطبيه ورياضه ودينيه  مثل ............ علميه مثل .......وترفي تعدد انواع السياحه العربيه    -4
 تذبذب العالقات وتشابه االنتاج ومنافسه السلع االجنبيه  تأخر العرب فى الوحده    -5
 اساس تطور الصناعه واقتصاد الدول  ضروره االهتمام بالتكنولوجيا   -6
 موقع اثرى للعرب   59مجال السياحه حيث  للتنسيق بين الدول العربيه فى  انشاء المنظمه العربيه للسياحه   -7
 الصراع المستمر فى المنطقه   –تشابه االنتاج واالحتياج  –تذبذب العالقات     عدم تحقيق التكامل العربى   -8
 % من االحتياطى وهناك الغاز ومصادر اخرى   60% من بترول العالم + 28ينتج الوطن العربى هام فى الطاقه   -9

 لتوافر مياه االنهار واقامه السدود عليها  ومائيه فى مصر والسودان  الطاقه الكهر  -10
 من الصناعات العربيه   % 80% من الناتج القومى وهى   40اهميه الصناعه االستخراجيه   -11
 تذبذب العالقات العربيه   –لتشابه االنتاج واالستيراد تنخفض التجاره بين الدول العربيه   -12
 مصدر للدخل وفرص عمل    –يستخرج منه البنزين والسوالر  –اداره المصانع  عربى     أهميه البترول ال -13
 دوله فتصبح قوة عالميه تنافس التطور العالمى   22حيث يتضامن اهميه التكامل العربى   -14
 فرص عمل ودخل قومى   –% من الناتج القومى   48,8 –سد حاجه السكان  اهميه الصناعه العربيه    -15
 % عالميا    40% عالميا واالحتياطى   33االنتاج  –يدخل فى صناعه االسمده والمبيدات     هميه الفوسفات  أ -16
 منظمه تهتم بانتاج البترول ومنها منطقه الوطن العربى ومصر عضو فيها  اهميه منظمه االوابك   -17
 زمات العربيه  لتقارب دول الوطن العربى والمساعده فى حل اال انشاء الجامعه العربيه   -18
 المنافسه االجنبيه القويه   –المشاكل االداريه  –تشابه االنتاج واالحتياج  ضعف التبادل التجارى العربى     -19

=============================== 
 كميه المخزون فى باطن االرض من المعادن المختلفه وفق سياسيات دقيقه     احتياطى المعادن    -1
 كميه البترول المخزونه فى باطن االرض       ول   احتياطى بتر  -2
 الرسوم التى تفرضها على السلع التى تستوردها الدوله من الخارج       تعريفه جمركيه     -3
 مجموع الدخول فى الدوله من القطاعات المختلفه خالل عام       دخل قومى       -4

 قيود على التجاره حيث تستكمل كل دوله بدوله اخرى ما ينقصها اجراءات تتخذها الدول الزاله ال تكامل اقتصادى     -5
 السلع والمنتجات والخدمات التى تبيعها الدول للدول االخرى              صادرات     -6
 السلع والخدمات التى تشتريها الدوله من الدول االخرى               واردات      -7

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 ( أمام ما يأتي وصحح الخطأ( أو عـالمـة ) ضـع عالمـة )               الوحده الثالثه   

 ( ) أنشأ معاويه ديوان الخاتم  -2( محمد بن القاسم             فتح قتيبه بن مسلم بالد الهند  )   -1
 ( ) صر العباسى الثانى بالضعف تميز الع  -4            () عرب عبد الملك الدواوين وجعل التجنيد اجبارى  -3
 ( )اتسعت الرقعه االسالميه فى عهد الرشيد  -6     () سيطره الترك والفرس كان سبب فى سقوط العباسيين  -5
 ( )بنى االزهر لنشر الثقافه االسالميه للعالم  -8( عباسى        استولى سليمان الكاتب الفاطمى على مصر  )  -7
 ( ) اهتم صالح الدين بالعلم والعلماء  -10                             ( )ين محمود  استنجد شاور بنور الد -9

 ( صالح الدين  اعلن شيركوة قيام الدوله االيوبيه  )  -12                () وحد صالح الدين جبهه مصر والشام  -11
 ( قطز  ن تصدى للمغول هو بيبرس ) اول م -13          () شجر الدر اول إمرأه مسلمه تتولى حكم البالد  -13
 ( ) قام عبد الملك بسك العمله   -15هـ                     86( هـ بعد وفاه ابيه )   99تولى الوليد عام   -14
 ( جنكيزخان ) تيموجين ( توحدت قبائل المغول على يد هوالكو )   – 16
 ل المستقله  ( ظهرت الدوحافظ العباسيون على الوحده فى العصر الثانى  )  -17
 ( ابوجعفر المنصور  أبو العباس هو المؤسس الحقيقى للعباسييين  )  -18
 ( أمراء المماليك انتهت الدوله االيوبيه على يد امراء الفاطميين  )  -19
 1187( حطين انتصر صالح الدين على الصليبين فى زات الصوارى  ) -20
 ( ) لمغول نجح قطز فى حمايه العالم االسالمى من خطر ا -21
 ( الوليد  وصلت جيوش االسالم لالندلس غربا والسند شرقا فى عهد عمر بن عبد العزيز ) -22
 ( من الكوفه الى دمشق  نقل معاويه الخالفه من دمشق للكوفه ) -23
 ( )العصر االموى االوسع فى الفتوحات  -24
 ( فشل وقتل بالمعركه  نجح المسلمون فى فتح فرنسا بقياده الغافقى )  -25
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 ( ) مات الكثير اثناء فتح القسطنطينه  -27
 ( ) المحافظه على المال العام من اعمال عمر بن عبد العزيز  -28
 ( عصران  عصور )  3قسم المؤرخون العصر العباسى الى  -29
 ( الثانى  ظهرت الدول المستقله فى العصر العباسى االول )  -30
 ()فه الى الكوفه ثم لالنبار نقل ابو العباس الخال -31
 اشهر  ) الخليفه المثمن (  8سنوات و  8( سنوات )  5حكم المعتصم  -32
 ( ) هـ  659احيا بيبرس الخالفه  -33
 ( العصر االول  تميز العصر العباسى الثانى بالقوة )   – 34
 ( )تميز العصر العباسى بالواليه الكثر من واحد  -35
 ( ) ادى زمن عمر بن عبد العزيز انتشر الرخاء االقتص -36
 ( الثامن عمر بن عبد العزيز سادس خليفه اموى )  -37
 ( بنى المعتصم سامراء وبنى المنصور بغداد  قام المعتصم ببناء بغداد )  – 38
 ( قتيبه بن مسلم  فتح محمد القاسم بالد ما وراء النهر )  -39
 ه محمدا االمين  ( بعد اخي تولى المأمون بعد الرشيد مباشره )  -40
 ( المنصور  الرشيد المؤسس الحقيقى للعباسيه )  -41

 ********************************************************************* 
 لقب جنود اتوا من اوروبا لغزو العالم االسالمى وكان الصليب شعار لهم    الصليبين   -1
 اسيا وحدها جنكيزخان  تتار . قبائل رعويه من وسط    المغول   -2
 مجموعه من اجناس مختلفه جلبهم االيوبيون من االسواق لالستعانه بهم فى الجيش     المماليك    -3

======================================== 
 بدمشق ....ببناء المسجد االموى نى لها .............وقام .... قامت الدوله االمويه على يد ............والمؤسس الثا -1
 ينسب العباسيون الى ..........عم الرسول ) ص ( واستمرت خالفتهم حوالى ........قرون   -2
 اول خلفاء العباسيين ...........وتولى .........بعد اخيه االمين وشيد القائد .........مدينه القاهره   -3
 .....لفتح مصر وبناء الجامع ........بها  قامت الدوله الفاطميه فى بالد ..........وارسل الخليفه المعز قائده ......  -4
 تنسب الدوله االيوبيه الى ...........الذى جاء مع عمه ............والذى تولى وزاره مصر   -5
 قتل صالح الدين .........بيده وتمكن الملك ..........بن العادل من طرد الصلييبن من دمياط   -6
 تنازلت شجر الدر عن الحكم لزوجها ............. تم قتل تورانشاه على يد االمراء ...........و  -7
 انتصر قطز على المغول فى معركه ............وطرد االشرف خليل الصليبين من ............  -8
 تدهورت المماليك بعد اكتشاف .............وقام ...........بحكم مصر بعد مقتل ايبك وضم خمارويه .........المالكه   -9

 ...مسجد قبه الصخره ويعتبر .......سادس خلفاء بنى اميه وفشل المسلميين بفتح .......اكثر من مره  أنشأ ........ -10
 هـ وكانت ........عاصمه العباسيين فى بادئ االمر   132تمكن العباسيين من هزيمه ......... -11
 ..من كتاب الوحى وشارك فى حرب ........ هـ بعام ..........وكان .......   41اقام .......مدينه بغداد ولقد سمى عام  -12
 تولى معاويه بعد تنازل ..........وانتصر المعتصم على ...........وفتح عموريه ثم اقام مدينه ...........  -13
 حول ..............مصر من المذهب الشيعى للسنى واحيا بيبرس الخالفه عام ........هـ   -14

 ********************************************** *********************  بم تفسر
 ليكون بين مؤيديه فى الشام   نقل معاويه الخالفه لدمشق   -1
 هزيمتهم من العباسيين  –الصراع على الحكم  –صراع القبائل   –ضعف الخلفاء بعد عمر   سقوط الدوله االمويه  -2
 الفتوحات االسالميه   –قدم الخدمات االجتماعيه ت  –االهتمام بالعمران   الوليد هو العصر الزهبى لالمويين   -3
 الحفاظ على الوحده والتوسع ونشر االسالم واالصالحات  العصر العباسى االول هو الزهبى للعباسيين    -4
 لنقل العلوم من الحضارات االخرى ومعرفه اهميه العلوم فى االسالم  إهتمام المأمون بالترجمه   -5
 ء على الثورات التى قامت فى عهده  للقضا  إهتمام المعتصم بالجيش   -6
 لتكون عاصمه لمصر ومركز للخالفه الفاطميه    بناء جوهر للقاهره   -7
 نجاح صالح الدين فى اقامه الدوله االيوبيه بمصر    –صراع الوزراء  –ضعف الخلفاء   انهيار الدوله الفاطميه   -8
 الصليبى ولتحرير المدن  امام الغزو  لتقويه الجبهه االسالميه اهتمام صالح الدين بتكوين جبهه موحده   -9

 بعد قتل المماليك لتورانشاه تولت شجر الدر ثم اعلن ايبك قيام الدوله المملوكيه   سقوط الدوله االيوبيه   -10
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 ضعف الخلفاء فى العصر الثانى   –مجيئ المغول  –لسيطره الترك والفرس على االاره  سقوط الوله العباسيه   -11
 الرغبه فى استعاده بيت المقدس   –الخطه المحكمه  –االيمان باهلل  الدين فى حطين   انتصار صالح  -11
 حفظ وختم المراسالت    انشاء معاويه لديوان الخاتم    -12
 فى العصر الثانى لضعفه وتفكك االمراء والدول المستقله  طمع الغزاه فى الدوله العباسيه   -13
 اسر لويس التاسع وهو من اعظم سالطين المماليك   –ول واسترد انطاكيه الحق الصليبين والمغشهره بيبرس   -14
 هـ   73اعاد االستقرار للدوله وقضى على الفتن   عبد الملك المؤسس الثانى لالمويين   -15
 النهم رؤا ان االمويين يفضلون العرب عليهم فى المناصب     كراهيه الموالى لالمويين   -16
 دخول الكثير باالسالم   –حافظ على المال العام وبيت المال  –عرف عنه العدل والزهد     عمر خامس الراشدين   -17
 نشر االمن ومراقبه الواله   –انشاء بغداد   المنصور المؤسس الحقيقى للعباسيه   -18
 لى له  الجتماع المسلمين على خليفه واحد هو معاويه بعد تنازل االمام الحسن بن ع  هـ عام الجماعه    41 -20
 كثره ثروات مصر وقربها من الشام والحجاز   –لموقهعا المتميز   اهتمام الفاطميين يضم مصر   -21
 مركز لنشر المذهب الشيعى   اهميه االزهر زمن الفاطيين   -22
 اعظم مؤسسه دينيه لنشر الثقافه االسالميه حتى اليوم   اهميه االزهر  -23
 مايه الدوله الفاطميه وسواحلها  لح اهتمام الفاطميين بالجيش    -24
 النهم اتخذوا الصليب شعار لهم فى حروبهم     تسميه الصليبين بهذا االسم    – 25
 الرغبه فى استرداد القدس  –لتعدى ارناط على الحجاج   قيام معركه حطين    – 26
 حكم  العتراض الخليفه العباسى عن تولى امرأه ال   تنازل شجر الدر اليبك عن الحكم   -27
 للحاجه لملك قوى يتصدى للمغول   عزل قطز للمنصور على    -28
 الكتشاف الرجاء الصالح   تدهور دوله المماليك   -29
 لتدهور االحوال والهزيمه من سليم االول   سقوط الدوله المملوكيه   -30

 :******************************************************************  ما نتائج 
 تحول الروم للدفاع عن بالدهم بدل الهجوم على االسالم    محاوله المسلمين فتح القسطنطينيه   -1
 قيام الدوله العباسيه ومبيايعه ابوالعباس للخالفه   –هزيمه االمويين      هــ     132معركه الزاب الكبير  -2
 ل بيت على الحكم  ضعف الدوله والصراع فى ك   توليه العهد الكثر من واحد فى الدوله العباسيه   -3
 عوده الخالفه العباسيه فى القاهره بعد القضاء عليها فى بغداد   هـ،  659وجود بيبرس فى الحكم عام  -4
 اصبحت مركز للفاطميين وللمذهب الشيعى فاتسعت دولته فى الشام والحجاز  مجيئ المعز لمصر   -5
 هزيمتهم امام سليم االول  تدهور االقتصاد المملوكى ثم  اكتشاف الرجاء الصالح زمن المماليك   -6
 اعترض الخليفه فتزوجت من ايبك وتم اعالن قيام  الدوله المملوكيه  توليه شجر الدر الحكم بمصر   -7
 بناء المسجد االموى    –يعتب عصره العصر الذهبى لالمويين    اهتمام الوليد بالعمران    -8
 حريه الصليبين فى الحج   –بقاء بيت المقدس فى يد المسلمين   عقد صلح الرمله مع ريتشارد   -9

 نهايه المماليك واصبحت مصر واليه عثمانيه  م   1517هزيمه المماليك من سليم االول  -10
 نشر االسالم وتسميته بخامس الراشدين    اعتماد عمر على الموعظه الحسنه    -11
 ين على مصر  استيالء الفاطمي –سقوط الدوله االخشيديه   نجاح جوهر فى هزيمه االخشيد ين   -12
 امارات صليبيه   4انتصار الصليبين وتكوين الحمله االولى   -13
 انتصار المسلمين واسترداد بيت المقدس   معركه حطين    -14
 نهايه االيوبيين وبدايه المماليك   مقتل تورنشاه   -15
 قتل اخر خليفه عباسى وتخريب بغداد     استيالء المغول على بغداد -16

   ماذا يحدث لو
 لما اقسم صالح الدين على قتله ولما دارت معركه حطين وتم استرداد القدسلم يهاجم ارناط قوافل المسلمين   -1
 لما استمر فى الحكم ولما سيطر على الحجاز  لم يهتم المعز بأمر الحجاج   -2
 لظلت الدوله االخشيديه بمصر وظلت مصر على المذهب السنى  فشل جوهر فى االستيالء على مصر   -3
 ولما امن حدود دولته    –لزادت الفتن وانتهت الدوله االخشيديه بسرعه يستقل كافور بحكم مصر   لم -4
 لما عادت مصر للخالفه العباسيه وظلت الطولونيه بها  لم يرسل الخليفه سليمان الكاتب   -5
6-  
7-  ******************************************************************** 
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 لمن تنسب االعمال  
 انشاء الدواوين    ) عبد الملك (   -2                  مؤسس الدوله االمويه   ) معاويه (            -1
 عقد صلح الرمله    ) صالح الدين مع ريتشارد (        -  4      اكتشاف الدوره الدمويه  ) بن النفيس (                  -3 

 صاحب عين جالوت     ) قطز (                              -6                             صاحب حطين ) صالح الدين (   -5     
 انشاء القاهره ) جوهر الصقلى بأمر من المعز (        -8                 احياء الخالفه العباسيه ) بيبرس (              -7   

 انشأ القطائع  ) احمد طولون (                                            -10                 فتح عموريه وبنى سامراء  ) المعتصم (   -9   
       استرد الرها  ) عماد الدين زنكى -12                                   بناء االزهر ) جوهر (        -11   
 الثانيه  ) نورالدين زنكى(           تصدى للحمله -14              اعترض قوافل الحجاج   ) ارناط (             -13   
 انتصر على المماليك فى الريدانيه ) سليم االول (         – 16         طرد الصليبين من دمياط  ) االشرف خليل (    -15      

 ( أمام ما يأتي وصحح الخطأ( أو عـالمـة ) ضـع عالمـة )           الوحده الرابعه والخامسه    
    ( )ه المحافظه على اللغه العربيه  من أسس الحضار -1
   ( من االيرادات من مصروفات بيت المال الخراج )   2-     

   ( بالشورى والوراثه منذ االمويين  كان الحكم بالوراثه زمن الراشدين ) -2
      () نبغ الخوارزمى فى الرياضيات  -4  -3
 ( ) من القواعد االخالقيه االسالميه العدل والمساواه  -4
 ( انشأ عثمان االسطول  بكر االسطول وانشأ عمر الدواوين )  انشأ ابو -5
 ( عمر  بدأت فكره النظام االقتصادى فى عهد عثمان ) -6
                     ()من ايرادات بيت المال الجذيه والزكاه  -7
                                ( ) شقت الترع لالهتمام بالزراعه  -8
           العباسى االول  (العصر االموى اذدهار الترجمه )  -9

 ( )صقليه من مراكز نقل الحضاره لجنوب ووسط اوروبا   -11
 ( معنا اما لفظا زمن العباسيين  عرفت الوزاره لفظا ومعنى فى عهد الراشدين ) -12
                ( ) العشور من ايرادات بيت المال  -13
 لتخلف  ( باتميزت اوروبا بالتقدم فى العصور الوسطى )   -14   

 ( )كفلت الدوله االسالميه سبل المعيشه الكريمه للخليفه  -15
 ( وضع لها ضوابط  اعطى االسالم الحريه للناس دون ضوابط )  -16
       ( ) حدد االسالم مسئوليات الحاكم تجاه شعبه  -17

 ( )المشاركه التطوعيه احدى قيم المواطن الصالح  -18      
             ( )بأهميه المشاركه التطوعيه  تهتم الدوله بنشر الوعى  -20
 ( ) تجميل المكان الذى نعيش فيه مشاركه تطوعيه للمجتمع  -21
 ( عدم الوعى  من معوقات المشاركه التطوعيه الوعى باهميه العمل التطوعى )  -22
                       ( عمر نشات الدواوين فى عهد على ) -24
 ( )الجبر   الخوارزمى مؤسس علم -25     
    ( ) كانت قرطبه مناره للعلم فى كل اوروبا  -26

 ( )كثره ثورات الشيعه والخوارج من اسباب سقوط االمويين  -27 
 ( الخالفه  الوزاره هى رئاسه عامه المور الدين والدنيا )  -28
 ( بكل العلوم  اهتم االسالم بالعلوم الشرعيه فقط )  -29
 ( ) مناره للعلم االوروبى كان فتح االسالم لالندلس  -30
 ( الخراج لالرض الزراعيه  ديوان الخراج مختص باسماء الجند وعطاياهم )  -31
 () من اشهر الجامعات االسالميه جامعه قرطبه  -32
 ( ) انتشر الرخاء االقتصادى فى عهد عمر بن عبد العزيز -33
 ( ) شجع خلفاء العصر العباسى العلم والعلماء  -34
 ( )هى التقدم والرقى فى كل المجاالت   الحضاره -35
 ( ) الشورى من دعائم المجتمع االسالمى  -36
 ( انفتحت  انغلقت الحضاره االسالميه على نفسها ) -37
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 ( الجبر  الخوارزمى مؤسس علم الجغرافيا )  – 38
 ( بن خلدون الخوارزمى  مؤسس علم االجتماع )  -38

 *************************************** ***************************   بم تفسر
 لغه القران واداه تحصيل العلوم    اهتمام المسلمين باللغه العربيه   -1
 التساع الدوله وكثره االمور المتعقله بالحكم فى كل المجاالت ولتنظيم اداره الدوله  انشاء عمر للدواوين   -2
 ات  التساع الدوله وتعدد االيراد انشاء عمر لبيت المال    -3
 لتأمين الدوله من غارات الروم على مصر والشام فانتصر عليهم فى زات الصوارى انشاء عثمان لالسطول   -4

 النشاؤه الدواوين خاصه بيت المال الذى نظم الحياه الماليه فى دوله االسالمتطور النظام االقتصادى زمن عمر   -5
 وجود االسطول   –تقدم الزراعه والصناعه  –االسوق    –لتأمين الطرق وكثره اذدهار التجاره االسالميه   -6
 النهم رأوا حسن المعامله وصدق الحديث وعداله االسالم  دخول الناس االسالم على يد التجار   -7
 الن القران يدعوا لقراءه والتعلم ولمعرفه العلوم وتطورها  اهتمام االسالم بالبحث العلمى   -8
 وم االخرى وطوروها وظهر العلماء فى كل المجاالت  اخذوا من العلتقدم المسلمون فى كافه المجاالت   -9

 مبدأ اسالمى يوقم على شورى اهل الرأى وتعرف حاليا بالديموقراطيه  االهتمام بالشورى   -10
 لمعرفه االوقات واهله رمضان فأنشؤا المراصد والتجارب مثل ) محمد سنان البتانى ( االهتمام بالفلك   -1

 لالستفاده من العلوم االخرى   رى  الحرص على تعلم اللغات االخ -12
 النه يدرس به العلوم الشرعيه واللغه والسير    المسجد مؤسسه تعليميه ودينيه    -12
 الزدهار العلوم كلها فى االندلس خاصه فى قرطبه   توافد طالب اوروبا على االندلس    -13
 الن الدين االسالمى لم يعترف بالفروق بين الناس     المساواه من الدعائم التى يقوم عليها المجتمع االسالمى   -14

 لكى ال تصدم بحريات االخرين    الحريه فى االسالم تحكمها بعض الضوابط  
 ************************************************************** 

 جاالت الحياه كل ماانتجه عقل االنسان ماديا وفكريا ويعبر عن التقدم والرقى فى م  الحضاره    -1
 منصب سياسى لمعاونه الخليفه فى الحكم ظهر فعليا زمن العباسيين     وزاره    -2
 ارشاد الناس الى السلوك القويم فى التجاره    حسبه    -3
 نظام يستعين به الخليفه لحفظ االمن فى االسالم      شرطه   -4
 حسب القران والسنه  منصب ظهر مبكرا فى االسالم ليحكم بين الناس      قضاء    -5
 علم احكام العبادات والمعامالت        فقه     -6
 \ سلطه الحكم او حكم الشعب لنفسه     ديموقراطيه   -7
 كل جهد يبذله افراد المجتمع رغبه منهم بالمسؤليه تجاه المجتمع دون مقابل مادى      مشاركه تطوعيه   -8
 ثلين للشعب لرعايه مصالحه من خالل التصويت  وسيله ديموقراطيه الختيار مم      انتخاب   -9

 **********************************************           ماهو
 غنيمه  كل ما يحصل عليه المسلم من غنائم فى الفتوحات االسالميه   -1
 جذيه  مبلغ من المال يؤخذ من اهل الذمه مقابل حمايتهم   -2
 خراج حها المسلمون  ضريبه تفرض على االرض الزراعيه التى يفت -3
 مكوسضربيه تؤخذ من التجار غير المسلمين نظير بيع تجارتهم بالدوله االسالميه   -4
 اهل الجذيه  اليهود والنصارى ظلوا على دينهم بعد الفتح وهم بالدوله االسالميه   -5
 موالى  عناصر دخلوا االسالم من بلدان مختلفه ال فرق بينهم وبين العرب اال التقوى   -6
 العرب الدوله االسالميه وهم من حمل الرساله وبلغوها للناس  هم اصل  -7
 الزكاه  ركن اسالمى فرض على المسلم القادر   -8

 حريه المعتقد  حق الفرد ان يعتنق ما يشاء من االديان دون تدخل من االخرين   -10
 ديموقراطيه  حكم الشعب لنفسه من خالل مجموعه مختاره من افراده   -11
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        ضع عالمة )       السؤال األول  :
 ( x)     ) ذات مستوى عالي ( األيدي العاملة الزراعية يف الوطن العربي ليست على مستوى عالي من اخلربة .1

 ( )           تعتمد الزراعة يف معظم الوطن العربي على مياه األمطار .2

 ( )            تدخل بعض املواد اخلام الزراعية يف الصناعة .3

 ( )        تعتمد الزراعة يف اليمن وجنوب موريتانيا وجنوب الصومال على مياه األمطار .4

 ( )      تقوم الزراعة يف  املناطق الصحراوية  على  املياه اجلوفية مثل الواحات الداخلة واخلارجة يف مصر .5

( x)      االمطار والمياه الجوفية     تعتمد ليبيا على مياه االنهار يف الزراعة  .6

     
 

 السؤال الثاني : اكمل الجمل اآلتية :
  الرافدين ) العراق (و حضارة بالد  المصرية القديمة  ) الفرعونية  (احلضارة  من احلضارات اليت قامت اعتمادا على الزراعة  .1

 اآلبار والعيونمثل و اجلوفية    األنهار والبحيرات العذبةتتمثل موارد املياه العذبة السطحية يف  .2

 يف الصومال جوبا وشبيلىيف مصر والسودان ونهرى  نهر النيلمثل  األنهارجمارى  جانيبتوجد الرتبة اخلصبة على  .3

 زمة لقيام املشروعات الزراعيةالال  رؤوس األموال متتلك اليتتعد دول اخلليج من الدول العربية  .4

 

 السؤال الثالث : بم تفسر :
 قيام الحضارة في مناطق الزراعة .1

  ساعدت الزراعة على  استقرار اإلنسان حول  األرض الزراعيةالن توافر عوامل قيام الزراعة 

  ( بالد ما بني النهرين -) املصرية القدمية     احلضارة مثل اعتمادا على الزراعة  القدميةادى اىل قيام احلضارات 

 ) أهمية الزراعة لسكان  وطننا العربي (   ) ألنها ( كبيرة في الوطن العربي أهميةللزارعة  .2

 توفر احتياجات سكان الوطن العربي من املواد الغذائية املختلفة 

 يعمل بالزراعة حواىل نصف السكان ( توفر فرص عمل ملعظم سكان الوطن العربي (  

 ال اليت تستخدم يف إنشاء العديد من املشروعاتتوفر رؤوس األمو 

  اخلضروات ( –الفاكهه  –قصب السكر  –مثل ) القطن توفر املواد اخلام للصناعات 

 قيام الزراعة في بعض المناطق الصحراوية في الوطن العربي .3

  اآلبار والعيون ( مثل بسبب توافر موارد املياه اجلوفية ( 

 تذبذب اإلنتاج الزراعي في الوطن العربي  .4

 متذبذبة يف اوقاتها وكميتها ( بسبب اعتماد معظم الزراعة يف الوطن العربي على مياه األمطار وهى غري ثابته ( 

 ال يتناسب اإلنتاج الزراعي في الوطن العربي مع مساحة األراضي الزراعية .5

 الوطن العربي بسبب عدم استغالل كل األراضي الصاحلة للزارعة يف 

 األمطارمياه معظمها على  في العربيالوطن  فياعتماد الزراعة  .6

 بسبب قلة األنهار يف الوطن العربي 

 الدرس األول  )  الزراعة في الوطن العربي (

 

 



  

 املالزم مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (  ( 01226084618وليد نصرى ) 

 الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي -الثالث الثانوي    الصف - السياسية اجلغرافيا

حة
صف

ال
3

 

 زيادة الطلب على المنتجات الزراعية في الدول العربية .7

 بسبب زيادة عدد السكان يف الوطن العربي وارتفاع مستوى املعيشة 

 حدوث ظاهرة التصحر .8

  زحف الرمال ( –بسبب العوامل الطبيعية مثل  ) اجلفاف الطويل 

  اإلفراط يف زراعة احملاصيل اجملهدة للرتبة ( –قطع األشجار  –العوامل البشرية مثل ) الرعي اجلائر بسبب 

 قيام الزراعة في الوطن العربي .9

  بسبب توافر العوامل الطبيعية والبشرية 

 ( االمطار (   ) وجود املناخ املتنوع –املياه اجلوفية  -وتشمل  االنهار  العذبة  ) املياه مثل العوامل الطبيعية 

   ( جوبا وشبيلى  –دجلة والفرات  –نهر النيل  )  حول االنهار مثل اخلصبة وجود الرتبة 

  السوق (  –إلقامة املشروعات الزراعية  س املال أر –املدربة  ) األيدي العاملة مثل العوامل البشرية 

      تنوع المحاصيل الزراعية في الوطن العربي .10

   بسبب تنوع املناخ يف الوطن العربي       

        اختالف مناطق توطن الزراعة في الوطن العربي .11

  العذبة اليت تعتمد عليها الزراعةمصادر املياه  تنوعبسبب  

    ( املياه  السطحية ) مناطق تعتمد على *    (  ) مياه  األمطاريوجد مناطق  تعتمد على  

 املياه  اجلوفية ( )  مناطق تعتمد على                                            

 أهمية رؤوس األموال لقيام الزراعة .12
 شراء اآلالت ( –) شق الرتع  مثل  عامال مهما إلقامة العديد من املشروعات الزراعية يعترب 

 

 على صحة العبارات التالية  دللالسؤال الرابع : 
 )حيث يوجد (  امتالك  الوطن العربى موارد مائية عذبه متنوعة  .1

 ابار( –* مياه جوفيه )عيون   حبريات ( –* املياه السطحية ) انهار    مياه األنهار 

 يمكن إقامة مشروعات زراعية كبرى باالشتراك بين الدول العربية  .2

  الالزم إلقامة مشروعات زراعيةمتتلك دول اخلليج راس املال  

  توجد االراضى اخلصبة يف السودان والصومال 

  التعاون بني الدول العربية ميكن ان يكون هناك انتاج ضخم من املشروعات الزراعية 

 ) وجود ازمه في اإلنتاج الغذائي في الوطن العربي (  تواجه الزراعة في الوطن العربي عدة مشكالت .3
 وهى ) متذبذبة يف اوقاتها وكميتها (بسبب اعتماد معظم الزراعة  يف الوطن العربي على األمطار   الزراعي تذبذب اإلنتاج 

  يف الزراعةاألساليب احلديثة  التكنولوجيا و قلة استخدام 

  عدم استغالل مجيع األراضي الصاحلة للزارعة 

  تناقص قدرة األرض على اإلنتاج أو التدهور الكامل لألرض (  وهوالتصحر  مشكلة حدوث ( 
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 ما العالقة بين السؤال الخامس 
 الزراعة وقيام الحضارات في الوطن العربي .1

 بدل من حياه التنقل ساعدت الزراعة على استقرار اإلنسان يف األرض الزراعية 

 بالد الرافدين ( -) املصرية القدمية   احلضارةمثل  قيام احلضارة على يف األرض الزراعية  ساعد استقرار اإلنسان 

 العربيالوطن  فيموارد المياه العذبة ومناطق الزراعة  .2
  اماكن املياه العذبة وتتنوع الزارعة بسبب تنوع موارد املياه يفتتوطن الزراعة 

  ( على املياه اجلوفية هزارع - زراعة على االنهار  –زراعة على املطر )  هناك 

 المناخ والمحاصيل الزراعية في الوطن العربي .3
 ساعد تنوع املناخ على تنوع احملاصيل الزراعيةي 

 مما ساعد على حتقيق التبادل والتكامل بني الدول العربية 

 السؤال السادس :   اجب عن األسئلة التالية :
 اآلتيةعليها الصناعات  تعتمدمن المحاصيل الزراعية  أي .1

 

 المحاصيل الصناعات
 الغزل والنسيج  القطن 

 السكر  قصب السكر 

 حفظ وتعليب األغذية  اخلضروات والفاكهة 

 

 ما مقترحاتك لحل المشكالت التي تواجه الزراعة في الوطن العربي .2

  اقامة اخلزانات والسدود ( –الري  يفاستخدام طرق حديثة  –توفري املياه اللزمة للزراعة عن طريق ) حتليه مياه البحر 

  احلديثة يف الزراعة لزيادة اإلنتاج التكنولوجيااستخدام 

 ومنع البناء عليها استغالل  مجيع األراضي الزراعية يف الوطن العربي 

 (  املنظم  الرعيواستخدام  عدم  قطع األشجار وعدم زراعة حماصيل جمهدة للرتبة حل مشكلة التصحر) 

 زراعة أشجار حول األراضي الزراعية  حتى تتوقف عمليه زحف الرمال 

 استصالح األراضي الصحراوية وزراعتها 

 

 اليه العبارات التالية : ر: اكتب ما تشي  السابعالسؤال 
 (المياه الجوفية)   هي مياه يف باطن األرض تنقسم إىل اآلبار والعيون وتستخدم يف الري يف الواحات .1

  (التصحر)    األرض على اإلنتاج الزراعي أو تدهورها تدهورا كامالتناقص قدرة  .2

 ) الزراعة (   احلرفة الرئيسية للسكان فى الوطن العربي ويعمل بها اكثر من نصف السكان .3

 

 : ما النتائج المترتبة على :  الثامنالسؤال 
 توافر عوامل قيام الزراعة في الوطن العربي منذ القدم .1

  يف األرض الزراعية بدل من حياه التنقل اإلنسان استقرار ادى اىل 

  مثل احلضارة املصرية القدمية و حضارة بالد الرافدين العربيالوطن  يفقيام احلضارة 
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 االنهار بالوطن العربي وجود .2

  النهر ومعرفة االنسان الزراعة جانيبادى اىل توافر الرتبة اخلصبة على 

  االنسان يف االرض الزراعية بدل من حياه التنقلساعدت الزراعة على استقرار 

 قيام احلضارات القدمية اعتمادا على الزراعة 

 المدربة في الوطن العربي الزراعية توافر األيدي العاملة  .3

 أدى إىل قيام الزراعة يف الوطن العربي 

 تنوع المناخ في الوطن العربي .4

 الدول العربية يف احملاصيل الزراعية حتقيق التبادل والتكامل بني*   إنتاج حماصيل متنوعة 

 زيادة السكان في الوطن العربي وارتفاع مستوى المعيشة .5

 أدى إىل زيادة الطلب على املنتجات الزراعية 

 العربيالوطن  في تذبذب كمية المطر .6

 تذبذب وقله  اإلنتاج من احملاصيل الزراعية 

 زيادة الطلب على المنتجات الزراعية بالوطن العربي .7

 التوسع يف النشاط الزراعي وزيادة اإلنتاج 

 العمل على حتسني املنتجات الزراعية لتنافس املنتجات الزراعية من الدول األخرى 

 ( بالنسبة للتربة وزحف الرمال  وقطع األشجار  الجفاف الطويل)  االفراط في زراعة المحاصيل المجهدة للتربة  .8

  تصحر الرتبةيؤدى إىل حدوث  مشكلة 

 

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :  التاسعالسؤال 
 (    األمطار     –       املياه اجلوفية       –   األنهار)       راضي الزراعية يف معظم دول الوطن العربيلأللري  مصدرا.........   تعد .1

 (  املياه اجلوفية      –       مياه األنهار    –        األمطار مياه)  تقوم الزارعة يف األجزاء الشمالية للوطن العربي على .......  .2

 اجلبلية (          -    الصحراوية       -    ) الشمالية على املياه اجلوفية العربياملناطق ............ بالوطن  يفتعتمد الزراعة  .3

 ( دجلة          - جوبا وشبيلي        –     النيل)                ........ يف مصر والسودان على  نهرتقوم الزارعة  .4

 جوبا وشبيلي (   –   والفرات دجلة       -) النيل   العراق يفتنتشر الزراعة حول جمارى األنهار مثل نهر ................  .5

 دجلة والفرات (          - جوبا وشبيلي        –)النيل                  تقوم الزارعة يف الصومال على  نهرا ........     .6

 الغربية ( -الشرقية    -  اجلنوبية  -    الشمالية)  ...تعتمد الزراعة على الرى من األنهار بشبه اجلزيرة العربية يف األجزاء . .7

  (األنهار  -    دوائر العرض -    ) خطوط الطول ....يرجع تنوع احملاصيل الزراعية يف الوطن العربي إىل كثرة عدد . .8

 السودان ( - ليبيا -  العراق    -  ) مصر   ...من أكثر الدول اليت تعاني من تذبذب اإلنتاج الزراعي من عام آلخر . .9

 السعودية ( –الكويت  –عمان  – سوريا)   الدولة العربية اليت يتوفر فيها السهول الفيضية يف اجلناح االسيوى .... .10

 الشمالية( –الغربية  – الشرقيةاكثر الدول العربية امتالكا لرءوس األموال القامو مشروعات زراعية تقع يف اجلهات .. )  .11
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 ماذا يحدث اذاالسؤال العاشر  
 لم توجد مجار نهرية بالوطن العربي .1

 عدم وجود الرتبة اخلصبة وعدم توافر املياه العذبة للزراعة 

  اإلنتاج املتذبذب (وجود )   يف الزراعةواالبار والعيون  اصبح االعتماد كليا على مياه األمطار 

 استمر االنسان قدميا يف حياة التنقل والرتحال ومل تقم احلضارات بالوطن العربى 

 زادت كميات األمطار بالوطن العربي  واستمرت دون تذبذب .2
  وعدم التذبذب   إىل زيادة اإلنتاج الزراعي   ذلك أدى 

 احلد من ظاهرة التصحر 

 اعتمدت معظم الدول العربية على الري من األنهار .3

   عدم وجود تذبذب يف اإلنتاج الزراعي يف الوطن العربي  

 زيادة اإلنتاج الزراعي 

 منعت الدول العربية قطع األشجار والرعي الجائر .4

 االنتاج الزراعى* زيادة   القضاء على مشكلة تصحر الرتبة يف الوطن العربي 

 توسعت الدول العربية في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة .5
 سوف يؤدى اىل زيادة القدرة االنتاجية لألراضي الزراعية 

  العربيالوطن  يفيساهم ذلك يف حل املشكالت الزراعية 
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        األول  : ضع عالمة )      السؤال 

 ( x)      (صناعية وتجارية)محاصيل  يعد القطن وقصب السكر من األشجار املثمرة يف الوطن العربي .1

 ( )        األرز ( –القمح )  تعد مصر من اكرب دول الوطن العربي إنتاجا للحبوب الغذائية .2

 ( )       من أشجار النخيل يف العامل % 90يضم الوطن العربي قرابة  .3
 ( x)     )الحبوب الغذائية(تشغل احملاصيل التجارية مساحة واسعة من األراضي الزراعية يف الوطن العربي        .4

  

 السؤال الثاني : اكمل الجمل اآلتية :
 األرز بينما من احلبوب الغذائية الصيفية القمح من احلبوب الغذائية الشتوية يف الوطن العربي  .1

 شمال الدلتاوترتكز زراعته يف    األرزتستأثر مصر بزارعة   .2
 التمورحتتل العراق املركز األول يف الوطن العربي يف إنتاج  .3

 موالحالمن اإلنتاج العاملي من   % 10يساهم الوطن العربي بنحو  .4

 

 السؤال الثالث : بم تفسر :
 ) تستأثر مصر بمعظم انتاج الوطن العربي من االرز ( يعد األرز اقل الحبوب الغذائية انتشارا في وطننا العربي .1

 : الن زراعة االزر حتتاج اىل 

  مياه ري وفرية     * تربة طينية ثقيلة   درجة حرارة مرتفعة * 

  ) هذه العوامل ال تتوفر يف معظم الدول العربية ولكنها  تتوفر يف مصر خاصة ) مشال الدلتا 

 تركز زراعة القمح في مصر .2

 ) درجة حرارة معتدلة ( بسبب توفر ظروف زراعة القمح وهى ) تربه خصبه جيدة الصرف ( 

   تتركز  زراعة األرز  في شمال الدلتا في مصر .3

   درجة حرارة مرتفعة  * وجود الرتبة الطينية ثقيلة  بسبب توافر مياه النيل * 

 ) تعتبر مصر كبرى الدول العربية المنتجة لقصب السكر (  تركز زراعة قصب السكر في مصر .4

 بسبب توافر شروط الزراعة بها 

 جو مشمس معظم السنة                    * وفرة املياه من نهر النيل   الرتبة اخلصبة 

 أهمية قصب السكر .5

 يدخل فى العديد من الصناعات مثل صناعة الورق واخلشب   املصدر الرئيسي إلنتاج السكر* 

 )تجود زراعة القطن في مصر (  تعتبر مصر أولى الدول العربية المنتجة للقطن .6

 بسبب توفر شروط الزراعة بها 

      أيدى عاملة  وفرية و مدربة            *  تربة خصبة جيدة الصرف       حرارة مرتفعة * 

 

 
 

 الدرس الثاني    ) المحاصيل الزراعية (
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 السؤال الرابع : اكتب ما تشير الية الجمل التالية :
 ) الحبوب الغذائية (  حماصيل زراعية تشغل مساحة واسعة من األراضي الزراعية  بالوطن العربي .1

 (  ) القمح    من اهم احلبوب الغذائية ويزرع يف معظم دول الوطن العربي .2
 ( )األرز    صيفي ويعد اقل احلبوب الغذائية انتشارا يف الوطن العربيحمصول  .3

 ) القطن (   حمصول يعد من اهم األلياف الطبيعية املستخدمة يف صناعة املنسوجات .4

 ) المحاصيل الصناعية  التجارية (     حماصيل هلا أهمية تدخل يف الصناعة و التجارة .5

 

 ة مما بين القوسين :السؤال الخامس : اختر اإلجابة الصحيح
 الذرة الرفيعة ( –التمر  –الشعري  – قصب السكر) من احملاصيل اليت تدخل يف صناعة الورق واخلشب حمصول ....            .1

 ( بقكل ما س       -املواحل            -)التمر                          من  الفاكهة و األشجار املثمرة فى الوطن العربى ........... .2

 (   كل ما سبق   –قصب سكر   -القمح      –األرز     –مصر أوىل الدول العربية يف إنتاج فى حمصول...........            )   القطن   .3

 اإلمارات ( –مصر          –   فلسطين   -) املغرب     دولة  ........... أوىل دول الوطن العربي إنتاجا للمواحل .4

 

 ما النتائج المترتبة على : السؤال السادس :
 احتياج األرز إلى تربة طينية  ومياه وفيرة .1

  قلة اإلنتاج يف الوطن العربي    أدى إىل اقتصار زراعة األرز يف مصر * 

 
 السؤال السابع  :  قارن بين 

 أولى الدول المنتجة ( –ظروف الزراعة  –القمح واألرز في الوطن العربي من حيث ) موسم الزراعة 
 األرز القمح أوجه المقارنة

 الصيف  الشتاء  الموسم

 حرارة مرتفعة    * مياه رى وفرية   *  تربة طينية ثقيلة               حرارة  معتدلة       * تربة خصبة سهلة الصرف   شروط الزراعة

 مصر  مصر  أولى الدول

 
 األهمية االقتصادية ( –ظروف الزراعة  –قصب السكر والقطن من حيث ) موسم الزراعة 

 القطن قصب السكر أوجه المقارنة
 الصيف  الصيف  الموسم

 جو مشمس معظم السنة    شروط الزراعة

              مياه ري وفرية             *  تربة خصبة 

   حرارة مرتفعة        *  تربة خصبة جيدة الصرف 

       أيدى عاملة  وفرية و مدربة 

 صناعة السكر       األهمية االقتصادية

      اخلشب ( -يدخل يف صناعة ) الورق 

                                    صناعة املنسوجات 

 مصر  مصر  أولى الدول
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )            ميتلك الوطن العربي ثروة حيوانية متنوعة .1

 ( )         ميتلك الوطن العربي مصايد حبرية على احمليط األطلنطي واهلندي  .2

 ( )    ×  ) مصر ( اشهر دول الوطن العربي يف إنتاج السمك من املزارع السمكية تعد دولة السودان  من .3

 ( )          مل حيقق الوطن العربي االكتفاء الذاتي من اإلنتاج احليواني .4

 

 السؤال الثاني : اكمل الجمل اآلتية :
 مصر والعراقتقتصر تربية اجلاموس يف الوطن العربي على دوليت  .1

 أوىل دول الوطن العربي يف إنتاج األمساك  المغربمتثل  .2

 يف املراعي الغنية األبقارتربى  .3

 البحريةمن املصايد  خليج عمان و خليج عدنتعد مصايد األمساك على اخلليج العربي و .4

 

 السؤال الثالث : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
 ليبيا  (     -مصر         -املغرب            – السودان)    .. اكرب الدول العربية امتالكا للثروة احليوانية ......... .1

 سوريا ( -  السعودية -املغرب     –) موريتانيا        أوىل الدول العربية إنتاجا للدواجن ...........          .2

 ليبيا    (    – مصر       -املغرب        –)موريتانيا        من الدول العربية اليت يوجد بها مجيع أنواع املصايد دولة .......  .3

 السودان (   -األردن      –ليبيا        –      مصر)       من اهم الدول العربية اليت تقوم برتبية اخليول األصلية ........ .4

 اليمن (       –  العراق    –مصر       –    السودان)    ترتكز األغنام يف دولة  ................ واملغرب واجلزائر  .5

 اليمن (     –العراق        –مصر       – السودان    )   أوىل دول الوطن العربي يف تربية  االبل دولة ................... .6

 اليمن (    –   الصومال       –العراق         –) مصر      يرتكز املاعز يف دولة  .............. ودولة السودان .7

 
 بع : بم تفسرالسؤال الرا

 تنوع المراعي الطبيعية في الوطن العربي .1

  بسبب تنوع املناخ فى الوطن العربى 

 األغنام اكثر الحيوانات انتشارا في الوطن العربي .2

 بسبب فقر املراعي الطبيعية يف الوطن العربي 

 األبقار في السودان ومصر والمغرب  وسوريا والصومال ( ) تركز يحتل السودان المركز األول في تربية األبقار .3

 ) بسبب انتشار املراعي الغنية بها ) السافانا 

 ألنها  ) اهتمام الدول العربية بتربية الدواجن (    أهمية الدواجن في الوطن العربي  .4

  البيض ( –* االستفادة من ) حلمها      بديل عن اللحوم احلمراء 

 الصومال رغم وجود نهرى جوبا وشبيلي ال يربى الجاموس في .5

 الن مناخ الصومال يتميز باجلفاف واجلاموس ال يتحمل اجلفاف 

 ( الدرس الثالث)  الثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي
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 ) أهمية األسماك في الوطن العربي (  تعد األسماك اهم موارد الثروة المائية في الوطن العربي وأكثرها استغالل .6

 تعترب مصدر غذاء بروتني  هام لإلنسان حيميه من االمراض 

  النقص من االنتاج الزراعية واحليوانييعوض 

 ) زيادة األمساك  تؤدى اىل ازدهار مشروعات التصنيع  مثل ) صناعة حفظ وتعليب األمساك 

 غنى الوطن العربي بثرواته المائية المتعددة .7

  ( احمليطات –اخللجان  –البحار )  سطحات مائية متعددة مثلسواحل طويلة ملبسبب وجود 

  ( حبريات  -  انهار وجود ) 

 )تقتصر تربية الجاموس  في مصر والعراق (  تقتصر تربية الجاموس في البيئة الفيضية .8

  الن اجلاموس ال يتحمل اجلفاف أو الربودة الشديدة    لوجود البيئة الفيضية* 

 فقر المراعى الطبيعية في الوطن العربى .9

 بسبب سيادة املناخ الصحراوى يف معظم الوطن العربى 

 قلة إنتاج األسماك في الوطن العربي رغم توافر المسطحات المائية .   ) بسبب ( .10
  استخدام األساليب البدائية يف الصيد وفى نقل وحفظ األمساك 

 تلوث املياه يؤدى إىل قتل الكثري من األمساك 

  استخدام شباك ضيقة –الصيد يف أوقات ممنوعة 

  يف استخراج البرتول والصناعةترك السكان حرفة الصيد اللجوء إىل العمل 

 ال تسهم الثروة الحيوانية والسمكية  في الوطن العربي  في التجارة الدولية إال بنسبه قليلة .11

 بسبب قلة إنتاج اللحوم واألمساك يف الوطن العربي 

 ) شهرة االبل العربية ( يتميز الوطن العربي باالبل العربية  .12

  ( السعودية  –االمارات  ألنها تستخدم يف سباق اهلجن كما يف– ) مصر 

 

 السؤال الخامس  : دلل على صحة العبارات التالية  
 ( أهمية تربية الحيوان في الوطن العربي  -) بم  تفسر  للثروة الحيوانية أهمية كبيرة في الوطن العربي .1

   البان ( –هي مصدر غذاء لإلنسان من  ) حلوم محراء 

  توفري املواد اخلام احليوانية الالزمة للصناعات مثل 

    جنب (  –احذيه (   و   اللنب  يدخل يف صناعة ) زبد  –)اجللود تدخل يف صناعة   مالبس 

   تستخدم يف النقل وأعمال احلقل 

 تتعدد أنواع المصايد في الوطن العربي .2
 البحار مثل ) األمحر    * املتوسط    *   البحر  العربى (   –احمليطات  )األطلنطي      * اهلندي   (  المصايد البحرية  مثل 

  )  اخللجان مثل  )  اخلليج العربي     * خليج عمان            * خليج عدن 

  (  فى مصر المصايد البحيرية مثل )   حبريات مصر الشمالية     * حبرية قارون  حبرية ناصر 

 يف العراق ( ) نهر النيل فى مصر والسودان (            *  ) نهرى دجلة والفرات        المصايد النهرية  مثل 
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 تمتلك مصر جميع انواع المصايد السمكية .3
   البحر املتوسط  (   -) البحر األمحر     المصايد البحرية 

  ( مصر الشمالية     * حبرية قارون حبريات المصايد البحيرية         *   )   حبرية ناصر 

 املزارع السمكية*     ) نهر النيل  (          المصايد النهرية 

 

 السؤال السادس : قم بتصحيح ما تحته خط
 ) المعتدلة االستبس (  الحارة السافاناتربى األغنام واملاعز يف مشال الوطن العربي حيث املراعي  .1

 السافانا(  )الحارة  المعتدلة االستبستربى األبقار واألغنام يف جنوب الوطن العربي حيث املراعي  .2

 ) األعالف والمراعي الطبيعية (   األعالف الزراعية فقطتربى احليوانات يف الوطن العربي اعتمادا على  .3

 قار () األب    الجاموستوافر املراعي الغنية بالسودان أدى إىل انتشار تربية  .4

 ) جمهورية السودان (      املركز األول يف تربية األبقار األردنحتتل  .5

 ) السعودية (    ومصر وتونس من اكرب الدول العربية إنتاجا للدواجن السودانتعد  .6

 ) مصر (       السودانتنتشر املصايد البحرية مشال  .7

 ) البحرية (   نهريةالتسمى مصايد األمساك من اخللجان والبحار واحمليطات املصايد  .8

 ) ناصر (      حبرية تقع يف جنوب مصر وهى مصدر لألمساك .9

 ( % 3.3)    من مجلة إنتاج األمساك يف الوطن العربي % 20تشكل املزارع السمكية  .10

 

 السؤال السابع : ماذا يحدث اذا  
 تم توفير الرعاية البيطرية وتحسين السالالت فى الوطن العربى .1

  زيادة اإلنتاج احليواني فى الوطن العربى   أدت إىل زيادة الثروة احليوانية * 

 اتسعت المراعي الطبيعية في مصر .2

 أدت إىل زيادة الثروة احليوانية وتنوعها يف مصر 

 ) سوف يؤدى الى  ( انتشرت المزارع السمكية في كل دول الوطن العربى  .3

 زيادة املساهمة يف تعويض نقص يف اإلنتاج احليوانى*   زيادة اإلنتاج السمكى يف الوطن العربى 

 زيادة مشروعات التصنيع يف حفظ وتعليب االمساك 

 تم تدريب الصيادين على وسائل الصيد الحديثة .4

 أدى إىل زيادة إنتاج الوطن العربي من الثروة السمكية 

 

 

 السؤال الثامن   : اجب عن األسئلة التالية  
 الثروة السمكية في الوطن العربياذكر اهم المقترحات لزيادة  .1

  توعيه اختيار توقيت الصيد املناسب –تدريب الصيادين على استخدام األساليب احلديثة 

  هلم املعيشيحتسني أحوال الصيادين ورفع املستوى 

 محاية املياه من التلوث وتسمم األمساك*   بناء األساطيل احلديثة اجملهزة حلفظ األمساك 

   املزارع السمكيةالتوسع فى إنشاء 
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 اهم المشكالت التي تؤدى إلى قلة اإلنتاج الحيواني في الوطن العربي .2
  عدم وجود الرعاية البيطرية 

 عدم وجود أنواع وسالالت من الثروة احليوانية جيدة 

 ما مقترحاتك لزيادة اإلنتاج الحيواني في الوطن العربي .3
  بالوطن العربىحتسني سالالت األبقار واجلاموس واألغنام 

 توفري الرعاية البيطرية للثروة احليوانية 

 ) تقتصر تربية الجاموس في الوطن العربى على الجناح االفريقيى ( –حدد مصادقية العبارة التالية  .4
 االسيوى حالعبارة خاطئة الن تربى يف العراق على نهرى دجلة والفرات يف اجلنا 

  المصايد البحيرية في مصر على األطراف الشمالية والجنوبية () تقتصر  –حدد مصادقيه العبارة التالية 
  ألنه يوجد حبريات يف وسط مصر مثل حبرية قارون (العبارة خاطئة 

 

 السؤال التاسع : ما النتائج المترتبة على
 تلوث المياه واستخدام الصيادين  االساليب البدائية في صيد االسماك في الوطن العربي  .1

  الثروة السمكية يف الوطن العربيأدى إىل قلة 

  ( في الوطن العربي  تنوع المراعي الطبيعية )الحارة والمعتدلة .2

  أدى إىل تنوع الثروة احليوانية فى الوطن العربى  

 فقر المراعي الطبيعة في الوطن العربي .3

 أدى إىل انتشار تربية األغنام 

 ية الخصبة فى مصر والعراق ()توافر البيئة الفيض عدم تحمل الجاموس الجفاف والبرودة .4

 أدى إىل قصر تربية اجلاموس على مصر والعراق يف السهول الفيضية 

 

 السؤال العاشر : اكتب ما تشير اليه الجمل التالية
 )المراعي الطبيعية ( حشائش تنمو طبيعيا دون تدخل اإلنسان وتربى بها حيوانات خمتلفة حسب غنى هذه املراعي .1

 )سباق الهجن (     الوطن العربي وفيها تتسابق االبل رياضة شعبية متارس يف .2

 )السافانا (     مراعى حاره تنمو يف جنوب الوطن العربي تربى عليها األبقار واألغنام .3

 ) االستبس (    مراعى معتدلة تنمو يف مشال الوطن العربي تربى عليها املاعز واألغنام .4

 ) الجاموس (    بى يف البيئات الفيضيةحيوان ال يتحمل اجلفاف أو الربودة الشديدة ير .5

 ما العالقة بينالسؤال الحادى عشر : 
 الثروة الحيوانية والصناعة .1
  املواد اخلام احليوانية الالزمة للصناعات مثل الثروة احليوانية توفري 

    جنب (  –احذيه (   و   اللنب  يدخل يف صناعة ) زبد  –)اجللود تدخل يف صناعة   مالبس 

 في الوطن العربى األغنام والمراعى .2
 تعد األغنام اكثر انتشارا يف الوطن العربى بسبب فقر املراعى 
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      

 ( x)     )النحاس(     يدخل املنجنيز يف صناعة أسالك الكهرباء والتليفون .1

 ( x)     )خام الكبريت(   يوجد خام الفوسفات إما منفردا أو  خمتلطا بالغاز الطبيعي أو احلديد .2

 ( )           أوىل دول الوطن العربي املنتجة للحديدتعد موريتانيا  .3

 ( )       يعد البرتول مصدرا رئيسا للدخل القومي لعديد من الدول العربية خاصة دول اخلليج .4

 ( )        1973استغلت الدول العربية البرتول كوسيلة للضغط على الدول الكربى يف حرب  .5

 ( )         من اإلنتاج العاملي من الغاز الطبيعي % 14يسهم الوطن العربي حواىل   .6

 ( x)      )مصر(   ةتعد اإلمارات من اهم الدول العربية اليت تستخدم الطاقة الكهرومائي .7

 ( )           من الدول املنتجة للكربيت العراق و اجلزائر وسوريا .8

 ( x)      لغير متجددة()ا   يعتمد الوطن العربي كثريا على استخدام الطاقة املتجددة .9

 ( x)      ) مصادر الطاقة (   تضم الثروة املعدنية يف الوطن العربي البرتول والغاز الطبيعي .10

 ( x)      )للبترول(   تعد السعودية أوىل دول الوطن العربي إنتاجا للفوسفات .11

 ( )      % 43.9يليه الغاز الطبيعي بنسبة % 53.6 حيتل البرتول املرتبة األوىل يف إنتاج الطاقة  بنسبة .12
 

 السؤال الثاني : اكمل الجمل اآلتية :
 المعادن والصخور االقتصادية تنقسم الثروة املعدنية الوطن العربي إىل  .1
  الكبريتتعد العراق أوىل الدول العربية يف إنتاج  .2

 اإلنتاج العاملى من  % 33حنو  الفوسفاتبلغ إنتاج الوطن العربى من  .3

 

 السؤال الثالث : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس :
 الكهرباء (   -الغاز الطبيعي         – البترول     –) الفحم    يعترب ............ اهم مصادر الطاقة يف الوطن العربي .1

 الرصاص   (      -النحاس          –   زلمنجنيا    –) احلديد    يستخدم ............... يف صناعة مواد الطالء والصلب .2

 (كل ما سبق        -الفوسفات     –) الكربيت       يعد  ..........من الصخور االقتصادية يف الوطن العربى .3

 (سبقكل ما          -عمان          –اجلزائر         -    املغرب)   من الدول العربية املنتجة للنحاس .............. .4

 (كل ما سبق         -مصر          –اجلزائر         -    املغرب)   من الدول العربية املنتجة للمنجنيز .............. .5

 (كل ما سبق -   اسالك الكهرباء –السبائك   –البطاريات )    يدخل  الرصاص والزنك فى صناعة ..................... .6

 ( كل ما سبق -تونس   -سوريا     -مصر        –االردن     -      املغرب)   للفوسفات ........من الدول العربية املنتجة  .7

 (كل ما سبق       -مصر           –اجلزائر         -السعودية     )   للغاز الطبيعى .............. ةمن اهم الدول املنتج .8

 ( كل ما سبق   –السودان           –العراق          –) مصر       من الدول املنتجة للطاقة الكهرومائية........... .9

    كل ما سبق ( -طاقة الرياح      -الطاقة الشمسية      -الكهرومائية    من مصادر الطاقة املتجددة ..............         ) الطاقة  .10

 ( كل ما سبق     –   اجلزائر        –مصر           –املغرب     )     ...................  للفحم . ةمن اهم الدول املنتج .11

 الوحدة الثانية) ثروات الوطن العربي (

 الدرس األول)  المعادن ومصادر الطاقة(
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 السؤال الرابع : بم تفسر :
 تباين توزيع الثروة المعدنية في الوطن العربي .1

 بسبب اختالف توزيع املعادن من دولة ألخرى 

 تزايد إنتاج الوطن العربي من الغاز الطبيعي .2

 بسبب تزايد الطلب عليه *    بسبب تقدم التكنولوجيا يف تسييل الغاز ونقله 

 ) أهمية البترول (  يعتبر البترول من اهم مصادر الطاقة في الوطن العربي  .3

 يستخدم يف إدارة املصانع ووسائل النقل 

  األلياف الصناعية (  –تدخل بعض مشتقات البرتول يف العديد من املنتجات ) الصناعات الكيماويات 

 السوالر ( –ستخرج منه مشتقات مثل ) البنزين * ي  مصدر دخل للدول وخاصة دول اخلليج 

 األهمية االقتصادية للفوسفات ()  يعد الفوسفات اهم الصخور االقتصادية في الوطن العربي  

   الطوب احلرارى ( -دبغ اجللود    -املبيدات احلشرية   -يدخل الفوسفات فى صناعة ) األمسدة 

  نتاج العامليمن اال % 33الوطن العربي ينتج من الفوسفات 

  من االحتياطي العاملي % 40الوطن العربي ميتلك من الفوسفات 

 أهمية الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة ) بسبب انه ( .4

                  سهل النقل           ارخص من البرتول                      * اقل تلوث للبيئة * 

 جددةاتجاه الدول العربية الستخدام مصادر الطاقة المت .5

  غري ملوثه للبيئة       ألنها طاقة نظيفة* 

 أهمية مصادر الطاقة .6

 تعد من اهم الثروات اليت وهبها اهلل سبحانه وتعاىل للوطن العربي 

 تعد أساس التقدم والرفاهية لإلنسان يف الوقت احلاضر 

 يعد الوطن العربي من اهم مناطق إنتاج الطاقة في العالم .7

 60 العاملي للبرتول  * ميلك من االحتياطي  و يبلغ  % 28ينتج من البرتول  ألنه %  

   30 للغاز   العاملي * ميلك من االحتياطي    %14 الطبيعيينتج من الغاز % 

 يتركز إنتاج الطاقة الكهرومائية في مصر والعراق والسودان والمغرب .8

 الكهرومائية* تستغل يف توليد الطاقة    بسبب وجود  األنهار يف هذه الدول 

 أهمية الحديد االقتصادية .9

  اآلالت ( –السيارات  –ال نه يدخل يف صناعة )حديد التسليح 
 

 السؤال الخامس : اكتب ما تشير اليه الجمل التالية :
 ) التعدين (      عملية استخراج املعادن من باطن االرض .1

 المعادن ( ) احتياطي     كمية املخزون فى باطن االرض من املعادن املختلفة .2

 ) احتياطي البترول (      كمية البرتول املخزونة فى باطن االرض .3

 ) الطاقة المتجددة (     الطاقة التى ال تؤثر سلبا على البيئة وال تنفذ باالستخدام .4

 ) الطاقة الكهرومائية (        طاقة مستغلة من االنهار .5
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  السؤال السادس : ما النتائج المترتبة على :
 اختالف توزيع الثورات المعدنية ) إنتاج واحتياطي ( في الدول العربية  .1

 أدى ذلك إىل تبادل سكان الوطن العربي هذه الثروات 

 زيادة تقارب هذه الدول من بعض وتوحدهم 

 رخص سعر الغاز الطبيعي وسهولة نقله .2

 أدى إىل زيادة األقبال على الغاز الطبيعي  كبديل عن البرتول 

 تكنولوجيا تسيل الغاز الطبيعي ونقلهتقدم  .3

 أدى ذلك إىل زيادة انتاج الوطن العربي من الغاز الطبيعي 

 وجود األنهار في مصر والسودان والعراق بالنسبة للطاقة .4

 أدى إىل إنتاج الطاقة الكهرومائية فى هذه الدول 

 

 السؤال السابع  : ماذا يحدث اذا :
 ) نفذ البترول من الوطن العربي (   ربيلم يتوفر إنتاج البترول في الوطن الع .1

 اخنفاض الدخل القومى فى هذه الدول 

  مل يتوفر هلم سبل الرفاهية 

 الوطن العربي فيلم تتقدم تكنولوجيا تسييل الغاز الطبيعي  .2

 عدم زيادة اإلنتاج    عدم زيادة الطلب عليه * 

 

 السؤال الثامن  : قارن بين
 اهم الدول المنتجة ( -األهمية  البترول والغاز الطبيعي من حيث ) 

 

 الغاز الطبيعي البترول أوجه المقارنة
 اجلزائر      -مصر     -السعودية      السعودية  اهم الدول

 يستخدم فى ادارة املصانع ووسائل النقل  األهمية

  تدخل بعض مشتقات البرتول فى العديد من املنتجات 

  الدول  مصدر  رئيسى للدخل القومى  للعديد من

 وخاصة دول اخلليج

  السوالر ( –يستخرج منه مشتقات مثل ) البنزين 

   ارخص من البرتول 

   اقل تلوث للبيئة 

  سهل النقل 

 

 
 
 
 
 
 

 



  

 املالزم مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (  ( 01226084618وليد نصرى ) 

 الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي -الثالث الثانوي    الصف - السياسية اجلغرافيا

حة
صف

ال
1

6
 

 اشهر الصناعات القائمة عليه   (  -الحديد  والفوسفات  من حيث    ) اهم الدول المنتجة
 

 الفوسفات الحديد أوجه المقارنة
 تونس  - -) املغرب (   اجلزائر  –) موريتانيا  (  اهم الدول

 -دبغ اجللود    -املبيدات احلشرية   -األمسدة   االالت –السيارات  –حديد التسليح  اشهر الصناعات

 الطوب احلرارى

 
 اشهر الصناعات القائمة عليه   (  -المنجنيز والنحاس  من حيث    ) اهم الدول المنتجة

 

 النحاس   المنجنيز أوجه المقارنة
 عمان  -) املغرب (   مصر  -) املغرب  (  اهم الدول

 اسالك الكهرباء     *  اسالك  التليفون صناعة الصلب       * مواد الطالء اشهر الصناعات

 
 السؤال التاسع اذكر أولى الدول  العربية المنتجة لكل من : 

 الدولة مصادر الطاقة  الدولة المعدن 
 السعودية  البترول موريتانيا  الحديد

 السعودية      الغاز الطبيعي املغرب    المنجنيز

 املغرب     الفحم املغرب    النحاس

 مصر  الطاقة الكهرومائية املغرب    الرصاص والزنك

   املغرب    الفوسفات

   العراق  خام الكبريت

 

 خط فى الجمل التالية هالسؤال العاشر : قم بتصحيح ما تحت
 ) الفوسفات (     المنجنيزمن احتياطى  % 40ميتلك الوطن العربى حنو  .1

 ) البترول(    للفحممن االحتياطى العاملى  % 60ميتلك الوطن العربى حنو  .2

 ) الغاز الطبيعى(    للحديدمن االحتياطى العاملى  % 30ميتلك الوطن العربى حنو  .3

 )الغير متجددة (     فى الوطن العربى البرتول والفحم المتجددةمن مصادر الطاقة  .4
 ) الفحم (     من مصادر الطاقة  % 1بنسبة  الغاز الطبيعييسهم  .5

 ) الطاقة الكهرومائية (      من مصادر الطاقة  % 1.5يسهم بنسبه  البترول .6

 ) البترول (    النحاسمن االنتاج العاملى من  % 28ينتج الوطن العربى  .7
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 السؤال الحادى عشر  دلل جغرافيا على صحة العبارات التالية :
 كبيرة معدنيةتمتلك المغرب ثورة   .1

 هي اوىل الدول العربية انتاجا للمنجنيز والنحاس والرصاص والزنك 

 من اهم الدول العربية انتاجا للحديد والفوسفات 

 يدخل  الحديد االقتصادية في كثير من الصناعات .2

   اآلالت ( –السيارات  –صناعة  )حديد التسليح يدخل يف 

 

 السؤال الثاني عشر  : اجب عن االسئلة التالية 
 1973استغالل الدول العربية للبترول اثناء حرب اكتوبر  .1

  البرتول كسالح فى حرب اكتوير استخدمتكان موقف سليم الن الدول العربية 

  ساعدت اسرائيل اليتللضغط على الدول الكربى 

 العربيما مقترحاتك لدعم مصادر الطاقة فى الوطن  .2
 ) البد من االجتاه لتوليد الطاقة من مصادر الطاقة املتجددة ) الطاقة النظيفة 

  ( ةالكهرومائيالطاقة  –الرياح  –مثل  ) الطاقة الشمسية 

  العربيالوطن  يفهذه املصادر تزيد من انتاج الطاقة 
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )        مل يؤدى خفض التعريفة اجلمركية إىل زيادة التبادل التجارى بني الدول العربية .1

 ( )        فقط من امجاىل التجارة اخلارجية العربية % 12يبلغ حجم التجارة العربية حنو  .2

 

 السؤال الثاني : اكمل الجمل اآلتية :
 التحويليةو  االستخراجية من انواع الصناعات فى الوطن العربى الصناعات  .1

 اكثر الصناعات انتشارا فى الوطن العربى االستخراجيةتعد الصناعات  .2

 إىل خفض اجلمارك بني الدول العربية اتفاقية التجارة الحرةادت  .3

 

 السؤال الثالث : بم تفسر :
 تعتبر الصناعة قمة األنشطة .1

 ألنها تؤدى إىل زيادة قيمة املوارد الزراعية واحليوانية واملعدنية 

 تطور الصناعة العربية في اآلونة األخيرة .2

  الدخل* لزيادة    * بسبب سد حاجة السكان   بسبب استقالل الدول العربية 

 )  ألنها تعمل على  ( للصناعة أهمية كبيرة في الوطن العربي .3
 زيادة قيمة املواد اخلام بعد تصنيعها  سد حاجات السكان من املواد املصنعة  املختلفة * 

 زيادة الدخل القومي من خالل تصدير الفائض   توفري فرص عمل للشباب يف املصانع املختلفة * 

 عربية  ) بسبب (ضعف التجارة بين الدول ال  .4
 مشكالت فنية بتعدد مواصفات املنتج نفسه يف الدول العربية     التشابه يف اإلنتاج يف الدول العربية * 

  مشكالت تتعلق بالروتني وإجراءات النقل بني الدول العربية 

 منافسة السلع األجنبية للسلع العربية من حيث السعر واجلودة 

 

 اليه الجمل التالية :السؤال الرابع : اكتب ما تشير 
 )  الدخل القومي (    جمموع الدخول يف الدولة من القطاعات املختلفة خالل عام .1

 ) الصناعات التحويلية (     من االنتاج الصناعى العربى % 20صناعة متثل   .2

 ) الصناعة االستخراجية (     من االنتاج الصناعى العربى    % 80صناعة متثل   .3

 ) اتفاقية التجارة الحرة  (   الدول العربية وادت إىل خفض التعريفة اجلمركيةاتفاقية وقعت بني  .4

 )الصادرات   (   السلع واملنتجات واخلدمات التى تبيعها الدول للدول االخرى .5

 )الواردات(   السلع واملنتجات واخلدمات التى تشرتيها الدول من الدول االخرى .6

 ) الصناعة االستخراجية (   الطاقة من باطن االرض صناعه تهدف إىل استخراج املعادن ومصادر .7

 ) الصناعة التحويلية (    صناعة تهدف إىل حتويل املواد اخلام إىل صورة اخرى .8
 

  السؤال الخامس : دلل على صحة الجمل التالية :
 رغم توقيع اتفاقية التجارة الحرة فإن التجارة البينية مع الدول العربية ضعيفة .1

  من حجم التجارة العربية %12التجارة بني الدول العربية يبلغ الن حجم 

 : الصناعة والتجارة الدرس الثاني 
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 السؤال السادس : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس :
 (كل ما سبق      –املواد اخلام         -) مصادر الطاقة      من العوامل الطبيعية لقيام الصناعة........................ .1

 (كل ما سبق -وسائل النقل    –السوق  –راس املال  –)االيدى العاملة  الصناعة........................من العوامل البشرية لقيام  .2

 (كل ما سبق  –املنجنيز   –احلديد     -  الفوسفات  –   )البرتول والغاز   من الصناعات االستخراجية صناعة ...............  .3

 ( كل ما سبق   -الصني   -الواليات املتحدة –اليابان   –......    ) االحتاد االوربى معظم الوارادات العربية تأتى من دول ...... .4

 (كل ما سبق  -جتميع السيارات  -الغزل والنسيج  -البرتوكيماوية  -الغذائية  من الصناعات التحويليلة فى الوطن العربى ...... ) .5
 

 السؤال السابع  : قم بتصحيح الجمل التأليه :
 ) نتيجة استقالل الدول العربية (  الصناعات العربية بتطور كبري نتيجة كثرة االخرتاعات واالبتكارات العربيةتتميز  .1

 )تحتل  الصناعات االستخراجية (   حتتل الصناعات التحويلية مكانه كبرية يف االنتاج الصناعى العربى .2

 ) إلى خفض الجمارك بينها (  تجارى العربى كثرياادت اتفاقية منطقة التجارة احلرة الكربى إىل زيادة التبادل ال .3
 

 السؤال الثامن  : ما النتائج المترتبة على كل مما يأتى :
 تصنيع المواد الخام في الوطن العربي .1

 ارتفاع قيمة املواد اخلام اقتصادية 

 ) تفوق السلع االجنبية على السلع العربية (  تشابه اإلنتاج الصناعي بين الدول العربية .2
  ضعف  التبادل التجاري بني الدول العربية   أدى ذلك إىل زيادة نسبه الواردات من دول غري عربية  * 

 تأخر حتقيق التكامل االقتصادي العربي  زيادة ارتباط الدول العربية اقتصاديا بدول اخرى غري عربية * 

 استمرار اعتماد الدول العربية في سد احتياجاتها على دول غير عربية .3

 ى اىل التأثري بالسلب على العالقات التجارية العربيةيؤد 

  الدول العربية يف الصناعيأدى إىل عدم التطور    

 التعاون العربي في مجال الصناعة .4

 أدى إىل تطور الصناعة العربية 

 توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة الكبرى .5
 أدى ذلك إىل خفض اجلمارك بني الدول العربية 

 ادل التجاري بني الدول العربية ضعيفًالكن ما زال التب 

 

 ) تعد الصناعة والتجارة من االنشطة االقتصادية المهمة للوطن العربى (  في ضوء هذه العبارة اذكر  السؤال التاسع   :
 العوامل الطبيعية لقيام الصناعة  .1

 مصادر الطاقة 

    الفحم (    –   الطبيعيالغاز    –مصادر طاقة  غري متجددة  مثل )  البرتول 

   الكهرومائية (   –الرياح   -مصادر طاقة  متجددة     مثل       ) الشمس 

 احليوانية   (  -املعدنية    -)  الزراعية     المواد الخام 
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 ) بم تفسر يعانى الوطن العربى من بعض المشكالت في الصناعة ( اهم المشكالت التي تواجه الصناعة في الوطن العربي .2

  امللوثة للبيئة ةعلى الصناعات االستخراجية والتعدينيالرتكيز 

 تشابه الكثري من الصناعات فى الدول العربية 

 اخنفاض املستوى العلمى للعمالة العربية 

 االعتماد على استرياد اآلالت ومستلزمات اإلنتاج األساسية 

 بارة () دلل على صحة الع  جهود الدول العربية للنهوض بالصناعة والتجارة العربية .3

 االهتمام بالتعليم ورفع كفاءة اخلرجيني فى كافة التخصصات 

 جتنب التكرار والتشابه بني املنتجات العربية 

 فتح األبواب أمام حرية تنقل األفراد ورأس املال بني الدول العربية 

 التغلب على املشكالت الفنية  واإلدارية التى تعوق التبادل التجارى 

 العربيةاذكر اهم الصادرات  .4
 الفاكهة ( –األرز   -* احملاصيل الزراعية  مثل ) اخلضروات     النفط   *   الغاز الطبيعى    *   الفوسفات 

 األدوية       *  أدوات كهربائية  *  الصمغ العربى * األمساك  اإلمسنت              * املنسوجات * 

 اذكر اهم الواردات العربية .5
 املواد الغذائية مثل  ) القمح والزيوت (   معدات  النقل الثقيلة (مستلزمات إنتاج ) اآلالت و * 

 اإللكرتونيات ) مثل الكمبيوتر ( * الطائرات والسفن  والسيارات   األدوية والعطور واملالبس * 

 

 السؤال العاشر  : ما العالقة بين
 زيادة حجم الواردات العربية من الخارج والعالقات التجارية المصرية  .1

 ر زيادة الواردات العربية من اخلارج بالسلب على العالقات التجارية العربيةتؤث 

 الن الدول العربية ترتبط اقتصاديا مع جتمعات اقتصادية اجنبية 

 

 السؤال الحادى عشر  : ماذا يحدث اذا 
 مجال الصناعة فيتعاونت الدول العربية  .1

  الصناعياالنتاج  يفسوف يؤدى اىل عدم التشابه 

  العربي االقتصاديحتقيق التكامل 

  بني الدول العربية التجاريزيادة التبادل 

 )تنوع انتاج الوطن العربي الزراعي والحيواني (  تخصصت كل دولة عربية فى انتاج سلعة معينة .2
  بني الدول العربية التجاريسوف يزيد التبادل 

 عدم ارتباط الدول العربية بتجمعات اقتصادية غري عربية 
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( x)     ) نشاط مهم (     السياحة نشاط اقتصادى غري مهم يف الدول العربية .1

 ( x)     ) الدينية (     من أنواع السياحة الثقافية زيادة املسجد األقصى .2

 ( )          زيادة الكعبة املشرفة واملسجد النبوى من أنواع السياحة الدينية .3

 ( x)     ) شمال مصر (  من الطرق التى تربط بني الدول العربية الطريق الدوىل الذى مير جبنوب مصر .4

 ( )             تسهم السياحة فى حل مشكلة البطالة .5

 ( )            2005أنشئت املنظمة العربية للسياحة عام  .6

 ( )           تسهم السياحة يف نشر روح التسامح والتفاهم بني الشعوب .7

 ( )      ( من السياحة العلمية والثقافية تدمر فى سوريا -زيارة االماكن التارخيية مثل مدينة ) االقصر فى مصر   .8

 ( x)     ) العالجية (   الرمال الساخنة تعترب من السياحة الرتفيهية –العيون الكربيتية زيارة مناطق  .9
 

 : بم تفسر : الثانيالسؤال 
 ) السياحة من األنشطة االقتصادية  المهمة في الوطن العربي (  أهمية السياحة بالوطن العربي .1

 توفري فرص عمل للشباب     ألنها تعمل على زيادة الدخل القومي * 

   توفري األموال الالزمة للمشاريع املختلفة    حتقيق التقارب والتفاهم بني الشعوب* 

 تعدد أنواع السياحة بالوطن العربي .2

 بسبب تعدد و تنوع مقومات السياحة 

 المقومات الطبيعية 

              الطبيعة اخلالبة                 *   املناخ املتنوع          املوقع املتميز   * 

 المقومات البشرية 
                          توافر الفنادق والقرى السياحية                               توفر مظاهر احلضارة   * 

          توافر االمن واالمان                توافر املواصالت ووسائل االتصال  * 

 السياحية التوسع في إنشاء الفنادق والقرى .3

 لتنمية وتطوير النشاط السياحي 

 2005إنشاء منظمة السياحة العربية عام  .4

   للتنسيق بني الدول العربية  فى جمال السياحة 
 

 السؤال الثالث : اكتب ما تشير اليه الجمل التالية :
 الدينية  ()  السياحة     ( املساجد واالديرة  والكنائسزيارة االماكن الدينية و املقدسة مثل ) .1

 )  السياحة الثقافية والعلمية (  زيارة املناطق االثرية ومعامل احلضارات القدمية واملؤمترات واملعارض .2

 )السياحة العالجية   (    زيارة بعض االماكن بغرض االستشفاء من االمراض والوقاية منها .3

 ) السياحة الرياضية(  ياضياتاالنتقال بهدف حضور البطوالت والدورات الرياضيات او ممارسة بعض الر .4

 ) السياحة الترفيهية (      زيارة الشواطى ورحالت السفارى والسياحة النيلية .5

 الدرس الثالث  ) السياحة في الوطن العربي(
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 السؤال الرابع : صوب ما تحته خط :
 ) للسياحة (      عوامل جتذب السياح مثل الطبيعة اخلالبة للصناعة .1

 ) العالجية (    لساخنةفى زيادة العيون الكربيتية والرمال ا الترفيهيةتتمثل السياحة  .2

 

  السؤال الخامس : ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي :
 تنوع مقومات الجذب السياحي في وطنا العربي  .1

 أدى إىل تنوع أشكال السياحة العربية 

 (  الدينية -الرياضية  -العالجية  - ةالرتفيهي -العلمية والثقافية  منها السياحة) 

 الصحارى والمحميات الطبيعة بالوطن العربيوجود مساحات واسعة من  .2

 ) أدى إىل قيام سياحة السفاري   وهى من )السياحة الرتفيهية 

 وجود العيون الكبريتية في بعض البالد العربية .3

 أدى إىل قيام السياحة العالجية يف هذه البالد 
 

 السؤال السادس : دلل على صحة الجمل التالية :
 تبذل الحكومات العربية جهودا كبيرة لتحقيق التنمية السياحية العربية حيث تقوم باالتي .1

 ) ما مقترحاتك لتحقيق التنمية السياحية في دول الوطن العربي (

 الدعاية عن املناطق السياحية واألثرية من خالل النشرات واملؤمترات 

  الدولي الذى مير بشمال مصر (مد الطرق اليت تربط بني الدول العربية مثل ) الطريق 

 2005للسياحة اليت أنشئت عام  ةالتنسيق بني الدول العربية من خالل املنظمة العربي 

 توفري وسائل النقل املختلفة اليت تربط بني الدول العربية بعضها البعض وبني دول العامل 

 التوسع يف إنشاء الفنادق والقرى السياحية 

  املعاملة احلسنة مع السائحني وتقديم املساعدة هلم 

 ) تنوع انماط السياحة في الوطن العربي (  توجد أنواع كثيرة من السياحة في الدول العربية ومنها .2

    ( املساجد واالديرة  والكنائسزيارة االماكن الدينية و املقدسة مثل )السياحة الدينية 

 رة املناطق االثرية ومعامل احلضارات القدمية واملؤمترات واملعارض (زيا)   السياحة الثقافية والعلمية  

   (  عيون موسى   زيارة بعض االماكن بغرض االستشفاء من االمراض والوقاية منهاالسياحة العالجية ( )- ) عني ماعني 

 ( لرياضيات) االنتقال بهدف حضور البطوالت والدورات الرياضيات او ممارسة بعض ا  السياحة الرياضية 

 السياحة النيلية ( –رحالت السفارى   -) زيارة  الشواطئ   ةالسياحة الترفيهي 

 
 السؤال السابع : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس :

 ( الدينية  -الطبية  -العلمية والثقافية   –من السياحة ...............    )الرتفيهيةالكعبة املشرفة واملسجد النبوى زيادة  .1

 الدينية (  -الطبية  -  العلمية والثقافية –)الرتفيهية     زيارة االثار التارخيية نوع من السياحة............... .2

 ( كل ما سبق –اخلدمات العامة  –الصحة  –) التعليم                     توفر السياحة االموال الالزمة ملشاريع  ............. .3

 (  كل ما سبق    -النيلية      -الشواطئ    -)السفارى                      هية  سياحة ...............من انواع السياحة الرتفي .4
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 اجلناح االفريقى ( -  الدول العربية -السعودية   –) مصر  من ايراد السياحة العاملية % 7.2حتصل .......... على  .5

 مصر (  –االردن    –فلسطني      –  السعودية)   .............توجد الكعبة املشرفة واملسجد النبوى فى  .6

 مصر ( –االردن      –   فلسطين    –) السعودية     يوجد املسجد االقصى  فى ............. .7

 ( مصر –االردن      –فلسطني       –) السعودية     توجد عيون موسى فى ................ .8

 مصر ( –   االردن   –فلسطني       –) السعودية     ...........يوجد عني ماعني فى ........ .9

 

 ) السياحة هى انتقال الفرد لزيادة اماكن داخل او خارج وطنه  (  يف ضوء هذه العبارة وضح  السؤال الثامن  : 

 المقومات الطبيعية والبشرية الالزمة الزدهار السياحة .1

 المقومات الطبيعية 

              الطبيعة اخلالبة                 *   املناخ املتنوع          املوقع املتميز   * 

 المقومات البشرية 
                          توافر الفنادق والقرى السياحية                               توفر مظاهر احلضارة   * 

          توافر االمن واالمان                توافر املواصالت ووسائل االتصال  * 

 

 السؤال التاسع :  ما رايك فى المواقف التالية
 بائع يرفع سعر السلعة من اجل بيعها للسائحين .1

 تصرف خاطئ ال نه بذلك يعمل على هروب السائحني من مصر بسبب غالء األسعار 

 القومى ملصر* يؤدى ذلك إىل تقليل الدخل   تفقد مصر نصيب كبري من السياحة 

 زميل لك يسئ معاملة السائحين ويسخر منهم .2

 تصرف خاطئ جيب ان نعامل  السائحني باحرتام النهم ضيوف عندنا 

 يؤدى ذلك إىل زيادة الدخل القومى ملصر    ألن املعاملة احلسنة تشجع على قدوم السياح إىل مصر *  

 زميل لك يكتب على األثار أثناء الرحلة المدرسية .3

 ال نه بذلك يتعرف على تاريخ مصر وأثار مصر ويعمل على تشجيع السياحة تصرف سليم 
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( x)     ) يملك اإلمكانيات ( العربى إىل املوارد واالمكانيات التى جتعل منه قوة اقتصادية كربىيفتقر الوطن  .1

 ( x)     ) السودان (   ميكن ملوريتانيا ان تكمل احتيجات الدول العربية من الثروة الزراعية .2

 (   )      من وسائل حتقيق التكامل االقتصادى العربى املساحة الكبرية وتنوع الثروات .3

 ( )        دولة ممتدة من احمليط إالطلنطى إىل اخلليج العربى  22يضم الوطن العربى  .4

 ( )            % 12ال تتعدى التجارة بني الدول العربية نسبه  .5

 ( x)      ( التبادل ) قلة  تشابه اإلنتاج يؤدى إىل زيادة حجم التبادل التجاري بني الدول العربية .6

 ( )           ولبنان من الدول الغنية بالثروات البشرية تعد مصر وسوريا .7

 ( )          تتمتع كل من السودان واملغرب بالثورة الزراعية واحليوانية .8

 

 السؤال الثانى : بم تفسر :
 أهمية التكامل االقتصادي العربي .1

 جيعل الوطن العربي قوة اقتصادية كربى يف العامل 

 تحقيق الوحدة االقتصادية العربيةتأخر الدول العربية في  .2

 بسبب عدم التنسيق والتعاون بني الدول العربية 

 ضرروه االهتمام بتكنولوجيا المعلومات لدعم التعاون العربي .3

 لتطوير اخلدمات املساندة للتجارة بني الدول العربية 

 لتحقيق التكامل االقتصادي بني الدول العربية 

 اكتب ما تشير اليه الجمل التالية : السؤال الثالث :
 ( االقتصادي) التكامل     ميكن الى دولة عربية ان تستكمل ما ينقصها من الدول العربية االخرى .1

 

 السؤال الرابع : ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي :
 تمتع الوطن العربي بمساحة كبيرة وموقع متميز ومناخ معتدل .1

  التكامل االقتصادي بني الدول العربيةأدى إىل إمكانية حتقيق 

 تذبذب العالقات العربية ما بين تعاون وخالف .2

 أدى إىل تأخر الدول العربية يف حتقيق التكامل االقتصادي العربي 

 تطوير نظم المعلومات وخدمات النقل والتخزين .3

 أدى اىل تطوير اخلدمات املساندة للتجارة بني الدول العربية 

 تصاديحتقيق التكامل االق 

 تفوق السلع األجنبية من حيث الجودة والسعر وتشابه االنتاج بين الدول العربية .4

  ادى اىل ضعف التجارة بني الدول العربية 

 أدى إىل تأخر التكامل االقتصادي العربي 

 

 الدرس الرابع  )  التكامل العربي االقتصادي (
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  السؤال الخامس : دلل على صحة الجمل التالية :
 تأخر الدول العربية فى تحقيق التكامل االقتصادى ()  توجد معوقات تمنع التكامل االقتصادي العربي  .1

 تذبذب العالقات العربية ما بني عالقات تعاون وخالف 

  سوريا ( –املغرب  –تشابه اإلنتاج بني الدول العربية مثل ) مصر 

 منافسة السلع األجنبية للسلع العربية من حيث السعر واجلودة 

 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس : السؤال السادس :
 (كل ما سبق   – مصر     –املغرب     –موريتانيا    )  من الدول الغنية بالثروات املعدنية................. .1

 (كل ما سبق   – العراق    -ليبيا      –دول اخلليج   )  من الدول الغنية مبصادر الطاقة................. .2

 

 بع  اجب عن األسئلة التاليةالسؤال  السا
 العربي االقتصاديما هى مقومات التكامل  .1

  املوقع املتميز   دولة ( 22املساحة الكبرية ) يتكون الوطن العربي من * 

 األنشطة واملوارد االقتصادية املتعددة املميزة لكل دولة     املناخ املتنوع * 

 بين الدول العربية االقتصادياذكر بعض وسائل تحقيق التكامل  .2
  والصناعي الزراعيجمال االستثمار  يفتفعيل االتفاقيات العربية 

 تشجيع القطاع اخلاص على إقامة املشاريع االقتصادية املشرتكة 

 )  تطوير اخلدمات املساندة للتجارة مثل ) خدمات النقل و التخزين  فى املوانئ (  )  تطوير نظم املعلومات 

 

 السؤال الثامن ماذا يحدث اذا
 تم التنسيق بين الدول العربية في المشروعات الزراعية والصناعية .1

 سوف يؤدى اىل عدم تشابه االنتاج بني الدول العربية 

 زيادة معدالت التجارة بني الدول العربية 

 حتقيق التكامل االقتصادي بني الدول العربية 

 العربيةتحقيق التكامل االقتصادي بين الدول  .2

 سوف يؤدى اىل تزايد ارتباط الدول العربية اقتصاديا 

 تقليل الواردات العربية من اخلارج 

 يصبح الوطن العربي قوة اقتصادية كربى 

 زادت معدالت التجارة بين الدول العربية .3

 سوف يتحقق التكامل االقتصادي بني الدول العربية 

 ( االقتصادي) تفعيل اتفاقيات التكامل   ن الدول العربيةبي اإلنتاجازيلت القيود عن حركة التجارة وعناصر  .4
 تستطيع كل دولة ان تستكمل ما ينقصها من موارد اقتصادية او قوى بشرية من الدول االخرى 

  بني الدول االقتصاديحتقيق التكامل 
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 مصرالقطن (   دولة   –قصب السكر  –االرز  –اوىل الدول العربية فى انتاج ) القمح  .1

 العراقاوىل الدول العربية فى انتاج التمر دولة  .2

 فلسطيناوىل الدول العربية فى انتاج املواحل دولة  .3

 

 

 

 

 الخرائط الصماء
 المحاصيل الزراعية

1 

2 3 

 

 دول الوطن العربي
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   السوداندولة ترتكز بها  ) االغنام واالبقار واالبل   ( دولة   .1

 مصر والعراق.دولتى  ترتكز بها اجلاموس  3   الصومالدولة ترتكز بها املاعز  دولة  .2

 مصردولة ترتكز بها اخليول العرببة دولة  .4

 السعوديةدولة ترتكز بها تربية الدواجن دولة  .5
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 البحر االحمر. من املصايد البحرية 2    البحر المتوسطمن املصايد البحرية  .1

  المحيط األطلنطي. من املصايد البحرية 4    البحر العربىمن املصايد البحرية  .3

 الخليج العربى. من املصايد البحرية 6    المحيط الهندىمن املصايد البحرية   .5
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 المغربالفحم   ( دولة  –الفوسفات  –الرصاص والزنك  -النحاس  –اوىل الدول العربية فى انتاح ) املنجنيز  .1

 موريتانيااوىل دول الوطن العربى فى انتاج احلديد دولة  .2

 العراقاوىل دول الوطن العربى فى انتاج  خام الكربيت دولة  .3

 السعوديةاوىل دول الوطن العربى فى انتاج البرتول والغاز الطبيعى دولة  .4

 مصراوىل الدول العربية فى انتاج الطاقة الكهرومائية دولة  .5
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 االولى فى انتاج الدولة
 الطاقة الكهرومائية -اجلاموس   –اخليول العربية  -القطن   -قصب السكر   -األرز –القمح   مصر

 الفحم -الفوسفات  –الرصاص والزنك  -النحاس  –املنجنيز  –األمساك    المغرب

 االبل ) اجلمال ( –األبقار) املاشية (  -األغنام    السودان

 خام الكربيت -التمر ) النخيل (   العراق

 املواحل  فلسطين

 املاعز  الصومال

 الغاز الطبيعي -البرتول ) النفط (  -الدواجن   السعودية

 احلديد  موريتانيا

 

 

 الثانية في إنتاج الدولة
 اخليول العربية -األغنام    -القمح   المغرب

 الطاقة الكهرومائية -اجلاموس   -األرز    العراق

 الفحم -الغاز الطبيعي  -املنجنيز  –األمساك  –الدواجن  –األبقار) املاشية (    مصر

 الطاقة الكهرومائية -املاعز  –القطن  –قصب السكر   السودان

 الفحم -الغاز الطبيعي  -خام الكربيت   -احلديد   الجزائر

 النحاس  عمان

 الفوسفات -الرصاص والزنك   ستون

 

 

 أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق 
 لجميع الطلبة والطالبات

 

 

 الدول في اإلنتاجأوائل 

 ثاني الدول في اإلنتاج
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )         تنسب الدولة األموية إىل ) أميه ( اجلد األكرب ملعاوية بن أبى سفيان .1

 ( )           ()نبوءة الرسول لتنازل احلسن عن اخلالفة حتقيق  .2

 ( )    ×  )الوليد بن عبد الملك (    يعد عمر بن عبد العزيز سادس خلفاء بنى اميه .3

 ( )    ×  )مروان بن محمد   (    عمر بن عبد العزيزاألمويني كان اخر اخللفاء  .4

 ( )    ×  )عبد الملك بن مروان (    الوليد بن عبد امللك مسجد قبه الصخرة إنشاء .5

 ( )       ثم استخدم العمالت االسالمية كانت العملة قبل عبد امللك بن مروان فارسية  ورومانية .6

 ( )        بلغت الدولة األموية اقصى اتساع هلا يف عهد اخلليفة الوليد بن عبد امللك .7

 

 الجمل التالية اكملالسؤال الثاني  : 
 فى عهد ابى بكر الصديق  الردةوشارك فى حروب  معاوية بن أبى سفيان   الدولة االموية على يدقامت  .1

              دمشقإىل   الكوفةمقر اخلالفة من قام اخلليفة معاوية بن ابى سفيان بنقل  .2

 فى دمشق  المسجد األمويقام الوليد بن عبد امللك ببناء  .3

 عمر بن عبد العزيز اخلليفة الزاهد هوثامن اخللفاء االمويني واشتهر بلقب  .4

 

 السؤال الثالث  : بم تفسر
 تنازل الحسن بن على لمعاوية بن أبى سفيان عن الخالفة وقام هو والحسين بمبايعة معاوية .1

  ومجع كلمتهمذلك حقنا لدماء املسلمني     

 أهمية قيام الدولة األموية .2

 كانت هلا دور كبري يف تقوية الدولة اإلسالمية*     ألنها كان هلا دور كبري يف نشر اإلسالم 

 ألنها قضت على الفنت  

 بسبب - عام الجماعة األول 41سمى عام  .3

  اجتمعت كلمة املسلمني على مبايعة معاوية بن ابى سفيان  تنازل احلسن بن على عن اخلالفة ملعاوية *  

 كلمة املسلمنيمجع و حقن دماء املسلمني  بذلك 

 سفيان العاصمة إلى دمشق نقل معاوية بن أبى .4

 حتى يكون  بني مؤيديه 

 انشأ معاوية بن أبى سفيان ديوان الخاتم .5

 حلفظ وختم مراسالت اخلليفة 

 يعتبر المؤرخون عبد الملك بن مروان المؤسس الثاني للدولة األموية .6

    توحيد الدولة اإلسالمية  * قضى على الفنت                * استطاع      ألنه أعاد االستقرار للدولة اإلسالمية 

 

 

 ) الخالفة اإلسالمية زمن األمويين والعباسيين ( الوحدة األولى
 ) الدولة األموية (الدرس األول 
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 بن مروان بتنقيط المصحف امر عبد الملك  .7

   حتى يسهل على الناس قراءة القرآن بطريقة صحيحة 

 يعتبر عصر الوليد بن عبد الملك هو العصر الذهبي للدولة األموية .8

 بسبب تقدم البالد يف عصره يف كافة اجملاالت والعمران   

 أعاد بناء املسجد النبوي يف املدينة       *  توسيع احلرم املكي يف مكة    بناء املسجد األموي يف دمشق ( العمران * ) 

 إقليم السند شرقا (       -وصلت اجليوش إىل بالد األندلس غربا      )     اتساع الفتوحات اإلسالمية 

 الفقراء    (  –املعاقني  -رعاية املرضى  )         الخدمات االجتماعية 

 حفر اآلبار (    -مهد الطرق     )      الطرق 

 اطلق على عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين .9

 الن عرف عن عمر بن عبد العزيز  الصفات التالية 

 عرف بالزهد واإلصالح والتقوى                      أمور الدولة العدل واستشارة العلماء يف * 

  باألعمال التالية   ) إنشاء ملساجد             * مهد الطرق                  * حفر اآلبار      *    استصالح األراضي     (القيام 

  ادى ذلك اىل  انتشار الرخاء والعدالة االجتماعية 

 انهيار وسقوط الدولة األموية .10

  ( يف والية  2بسبب ضعف األمراء والصراعات بينهم بسبب تعيني )العهد 

 الصراع بني القبائل العربية على النفوذ واملناصب 

 كراهية املوالي ) غري العرب (  لتفضيل الدولة األموية العرب عليهم 

 هزمية األمويني يف معركة الزاب *    كثرة ثورات اليت قام بها الشيعة واخلوارج 

 العباسية   ة*قيام الدعو  مقتل اخر خلفاء االمويني ) مروان بن حممد ( فى مصر 

 كراهية الموالي ) غير العرب ( لألمويين .11

 النهم كانوا يرون ان األمويني يفضلون العرب عليهم 

 صراع األمراء األمويين على الحكم أواخر عصر الدولة األموية .12
  شخصمن  ألكثربسبب توليه العهد 

  

  الصحيحة مما بين القوسين : اإلجابة اختر:   الرابعالسؤال 
 (  93   –            92             –            81         –         91)   .. عام االموية حنو ................... استمرت اخلالفة .1

 (الوليد بن عبد امللك  – سفيان أبىمعاوية بن  –) عبد امللك بن مروان ادخل  اخلليفة  ..............نظام الوارثة فى احلكم   .2

 الكوفه (         –      قرطبة        –    الفسطاط      –     القيروان)  . فى عهد معاوية بن ابى سفيان .................شيدت مدينة .. .3

 املدينة املنورة ( –البصرة  -   الكوفه -اخر عاصمة للدولة اإلسالمية يف عهد اخللفاء الراشدين هي ...... ) دمشق     .4

 الفنت ( –الصراع السياسيى  – العصبية القبلية)     عادت للظهور وتسببت يف سقوط الدولة االموية ...........من العادات اجلاهلية اليت  .5
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  : قم بتصحيح ما تحته خط :  الخامسالسؤال 
 )الزاب (     الشهداء طبالمعركة  يف األموينيعلى  اخلرسانيمسلم  أبىقضى  .1

 ( 41)عام         األولعام اجلماعة  71اطلق على عام  .2

 ( 14)        خليفة 24 األمويةبلغ عدد خلفاء الدولة  .3

  : إلى من تنتسب األعمال التالية :  السادسالسؤال 
 )الوليد بن عبد الملك بن مروان(    ووسع احلرم املكى اعاد بناء املسجد النبوى باملدينة .1

 )عبد الملك بن مروان (    وانشأ العملة االسالمية  يط املصحفقامر بتعريب الدواوين وتن .2

  )عبد الملك بن مروان (  خامس خلفاء الدولة االموية ويعتربه املؤرخون املؤسس الثاني للدولة االموية .3

 )معاوية بن أبى سفيان (    وشارك فى فتح الشامونظم الربيد  اهتم بالبحرية االسالمية  .4

       ) الوليد بن عبد الملك (  بالعصر الذهيب للدولة األمويةقام برعاية املرضى  واملعاقني و الفقراء  ومسى عصره  .5

 ) الحسن بن على (       41مجع مشل الدولة االسالمية عام  .6

 )عمر بن عبد العزيز (    اطلق عليه املؤرخون اخلليفة الزاهد وخامس اخللفاء الراشدين .7

 )معاوية بن أبى سفيان (  هـ        18اصبح واليا على الشام سنة     ()من كتاب الوحى  ) يف عهد الرسول (  .8

   ) أبو مسلم الخرساني (       كان من املوالي وقاد الدعوة العباسية .9

 (العباسي عبد الله بن محمد بن على)     خليفة عباسي مت مبايعته بعد مقتل مروان بن حممد .10

 

 : أيد باألدلة  السابعالسؤال 
 الخليفة عمر بن عبد العزيز على المال العام للمسلمينحافظ  .1

 طلب من بنى اميه ارجاع ما اخذوه من بيت املال لبيت املال هو وزوجتهب له من أموال هحيث أعاد ما و * 

 حفيده الحسن بن على فيتحققت نبوءة الرسول  .2

 املسلمني ومجع كلمتهم* حقن دماء   سفيان أبىملعاوية بن  عن اخلالفةبن على تنازل احلسن  الن 

 حرص الخليفة عبد الملك بن مروان على إضفاء الصبغة العربية على ربوع الدولة اإلسالمية . .3

 انشاء العمالت اإلسالمية بدل من الرومانية والفارسية    قام بتعريب الدواوين * 

 الوليد بن عبد الملكفي عهد  اإلسالميحركات الفتح  أوسع األمويشهد العصر  .4
  إىل بالد األندلس غربا إىل إقليم السند شرقا  وصلت اجليوش الن 

 كثيرة  في العمران والطرق  أعمالشهد عهد الوليد بن عبد الملك   .5
    أعاد بناء املسجد النبوي يف املدينة           *    بناء املسجد األموي يف دمشق 

 حفر اآلبار والطرق   * متهيد      توسيع احلرم املكي يف مكة                 
                                                

 : ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي :  الثامنالسؤال 
 اعتماد همر بن عبد العزيز على الموعظة والقدوة  الحسنة فى نشر االسالم .1

  أدى إىل دخول الناس أفواجا يف الدين اإلسالمي 

 للعرب المواليكراهية  .2

  ضعف وسقوط الدولة األموية    كثرة ثورات املوالي ضد الدولة األمويةادى اىل * 
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 اهتمام الوليد بن عبد الملك بالعمران .3

 املدينة       يفأعاد بناء املسجد النبوي *     بناء املسجد األموي يف دمشققام ب 

  اآلبارقام بتمهيد الطرق وحفر *      توسيع احلرم املكي يف مكة 

 الخليفة عمر بن عبد العزيزعدل  .4

   اطلق عليه خامس اخللفاء الراشدين*     أدى إىل انتشار الرخاء والعدالة االجتماعية 

 هـ 132معركة الزاب عام  .5

 قتل اخر اخللفاء األمويني  ) مروان بن حممد   ( *       هزمية االمويني وسقوط الدولة االموية  

 إعالن الدولة العباسية  *     س ( خليفة للمسلمنيمبايعة عبد اهلل بن حممد ) ابو العبا 

 األمويةعصر الدولة  أواخروالية العهد  فيشخص  منتعيين اكثر  .6

  ضعف الدولة األموية    الصراع بني األمراء على احلكمادى اىل * 

 ) ضعف االمراء االمويين والصراع بينهم (  قام بها الشيعة والخوارج التيكثرة الثورات  .7
  ضعف وسقوط  الدولة األمويةادى اىل 

 

 : ماذا يحدث اذا  التاسعالسؤال 
 لم يتنازل الحسن بن على عن الخالفة لمعاوية بن ابى سفيان .1

 عدم حقن دماء املسملني وقيام  الصراعات بينهم    مل يتم مجع كلمة املسلمني * 

 مل تقم الدولة االموية 

 احسن االمويين معاملة الموالى .2
 مل يكونوا سبب فى سقوط الدولة االموية    املواىل لالمويني عدم كراهية * 

 هـ 132انتصر مروان بن محمد فى معركة الزاب عام  .3
 استمرار الدولة االموية   * عدم قيام الدولة العباسية    هزمية العباسيني * 

 . بن ابى سفيانما الدرس المستفاد من تنازل الحسن بن على عن الخالفة لمعاوية السؤال العاشر  : 

 احلفاظ على الوطن من الفنت والدمار  ال بد من تغليب مصلحة الوطن عن مصلحة الفرد * 
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 العمل الشخصية
معاوية بن أبى 

 سفيان

   إنشاء ديوان اخلامت     -نقل مقر اخلالفة من الكوفة إىل دمشق   -مؤسس الدولة األموية  

    إنشاء مدينة القريوان    -   قام بتنظيم الربيد    -   ادخل نظام الوراثة يف احلكم 

عبد الملك بن 
 مروان

 

  قضى على الفنت    -   يعترب املؤسس الثاني  للدولة األموية   - خامس خلفاء الدولة األموية 

 امر بتنقيط املصحف -إنشاء العملة اإلسالمية     -عرب الدواوين   -الدولة اإلسالمية  وحد 

 إنشاء مسجد الصخرة يف  بيت املقدس 

الوليد بن عبد 
 الملك بن مروان

 

    بناء املسجد األموي يف دمشق   -عرف عصره بالعصر الذهيب للدولة األموية 

   توسيع احلرم املكي يف مكة   - أعاد بناء املسجد النبوي يف املدينة 

    إقليم السند شرقا حتى وصلت اجليوش إىل بالد األندلس غربا    -  حفر اآلبار ومهد الطرق 

 الفقراء –املعاقني  -رعاية املرضى  قام ب 

 أعاد ما وهب له وزوجته من أموال إىل بيت املال    -     ثامن خلفاء الدولة األموية  عمر بن عبد العزيز

  نشر اإلسالم يف البالد املفتوحة باملوعظة احلسنة       -  عم اخلري الدولة اإلسالمية – 

  لقب خبامس اخللفاء الراشدين 

 ) كان من املوالي ( العباسيةقاد الدعوة    أبو مسلم الخرساني

 اخر اخللفاء األمويني  مت قتله يف مصر  مروان بن محمد   

 قيام الدولة العباسية ( –هو  عبد اهلل بن حممد بن على ) مت مبايعته خليفة للمسلمني   ابو العباس
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( ×)     )العصر العباسى األول (  حافظ العباسيون على وحدة دولتهم واستقالهلا فى العصر العباسى الثاني  .1

 ( ×)     )بالقوة واالزدهار (      متيز العصر العباسى االول بالضعف .2

 ( ×)     (أبو جعفر المنصور)  يعد ابو العباس املؤسس احلقيقى للدولة العباسية ونشر االمن فى الدولة .3

 ( )      سيطرة الفرس واالتراك على نظم اجليش واالدارة بالدولة كانت سببا فى سقوط الدولة العباسية  .4

 ( )          ازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة والعلم  فى عهد هارون الرشيد .5

  ( )           الكوفه –قام  اخلليفة ابو العباس بتجديد طريق مكة  .6

 ( ×)      ) استمرت الدولة االموية في بالد االندلس(  انتهت الدولة االموية متاما بقيام الدولة العباسية  .7
 

 السؤال الثاني : اكمل الجمل التالية  

 الزابجنح العباسيون فى هزمية االمويني فى معركة  .1

 اول االمر عاصمة هلافى   الكوفةاختذت الدولة العباسية من مدينة  .2

 عام  مائةامتد العصر الذهبى للدولة العباسية حنو   .3

 

 السؤال الثالث : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  :

 ابى هلب (  –محزه   –  العباس    –) ابى طالب      ينسب العباسيون إىل ................... عم الرسول )ص( .1

 سبعة (      –ستة            –اربعة                –   خمسة)    . قرون استمرت اخلالفة العباسية قرابة  ................. .2

 ( أبو العباس –املعتصم  –املامون   –) ابو جعفر      اول خلفاء بنى العباس هو  ..................... .3

 الكوفه (   –     عمورية       –البصرة      –) بغداد       انتصر املعتصم على الروم وفتح مدينة  ................. .4

 ( المعتصم –هارون الرشيد  –املامون  –) االمني    مت بناء مدينة سامراء فى عهد اخلليفة  ................  .5

 

 السؤال الرابع   : اكتب ما تشير اليه الجمل التالية

 ) المغول (       اسقط اخلالفة العباسية فى بغداد .1

 )أبو جعفر المنصور (    وراقب الواله عاصمة للدولة العباسيةبنى مدنية بغداد وجعلها  .2

 )أبو العباس (   نقل عاصمة اخلالفة إىل الكوفة ثم االنبار واسس قواعد الدولة العباسية .3

 )هارون الرشيد (      بلغت الدولة العباسية فى عهده اقصى اتساع هلا .4

 ( المأمون)      شجع الرتمجةمن اشهر خلفاء الدولة العباسية الذى اهتم بالعلم و  .5

 
 

 السؤال الخامس   : بم تفسر
 يطلق على العصر العباسي األول اسم العصر الذهبي للدولة اإلسالمية .1

  حافظ العباسيون على وحدة الدولة واستقالهلا    ألنه عصر القوة ى واالزدهار * 

 أقاموا اإلصالحات يف مجيع اجملاالت 

 

 (الدولة العباسية)  الدرس الثاني
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 الطريق بين مكة والكوفة وزوده بالمنارات محمد( بتجديدالله بن  )عبدقام الخليفة أبو العباس  .2

 إلرشاد املسافرين 

 يعتبر أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية .3

 ألنه قضى على الفنت والثورات  الن األمن واألمان انتشر يف عهدة يف مجيع ربوع الدولة * 

 بغداد وجعلها مركز اخلالفة* بنى مدنية      ألنه راقب الوالة وحاسبهم 

 ظهور العديد من الدول المستقلة في العصر العباسى الثانى .4

 اتساع رقعه الدولة العباسية   بسبب ضعف خلفاء العصر العباسى الثانى * 

 ازدهار الدولة العباسية في عصر هارون الرشيد .5

 التجارة فى عهدة* ازدهرت الزراعة والصناعة و    اتسعت يف عهده رقعة الدولة اإلسالمية 

 ازدهر يف عهدة العلم وقرب العلماء اليه   ألنه  شيدت القصور واحلدائق واألسواق * 

 قيام الدول المستقلة في مصر في العصر العباسى األول . بسبب .6

 موقع مصر وبعدها عن مركز اخلالفة يف بغداد  ضعف اخللفاء العباسيني بداية من العصر العباسى الثانى * 

  استعانه اخللفاء العباسيني بعناصر غري عربية مثل الفرس واالتراك 

 اهتمام المأمون ) عبد الله بن هارون الرشيد (  بحركة الترجمة .7

   حتى يستفيد علماء املسلمني من احلضارات األخرى 

 ازدهار الحركة العلمية في عهد الخليفة المأمون .8

  الرتمجة من احلضارات األخرى * شجع حركة     ال نه اهتم بالعلم والعلماء 

 اهتمام المعتصم )محمد بن هارون الرشيد (   بالجيش .9

 حماربة ) الروم (   للقضاء على الثورات  اليت حدثت يف عهده * 

 سقوط الدولة العباسية .10

 بسبب سيطرة العناصر الغري عربية مثل األتراك والفرس على نظم اجليش واإلدارة للدولة 

 ء البيت العباسي على السلطة  ) لتوليه العهد ألكثر من واحد (بسبب الصراع بني أبنا 

 بسبب اتساع الدولة العباسية  وزيادة أطماع الغزاة    توىل احلكم خلفاء ضعاف * 

  ساعدت هذه العوامل املغول على القضاء على الدولة العباسية 

 نيالصراع بين أبناء البيت العباسي على الحكم أواخر العصر العباسي الثا .11
 بسبب توليه العهد ألكثر من واحد 

 

 السؤال السادس : ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي :   

 من واحد في الدولة العباسية رتوليه العهد ال كث .1

 ضعف الدولة العباسية   أدى إىل الصراع بني األمراء العباسيني على احلكم * 

 بة للخالفة العباسيةم بالنس 659وجود الظاهر بيبرس في الحكم بمصر عام  .2

 قام الظاهر بيربس بإحياء اخلالفة العباسية مرة اخرى فى مصر 
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 قضاء ابو جعفر المنصور على الفتن والثورات .3

  اعترب املؤسس احلقيقي للدولة العباسية* لذلك  اإلسالميةانتشر االمن واالمان يف كافة ربوع الدولة أدى اىل 

 اهتمام الخليفة المعتصم بالجيش .4

  القضاء على الثورات     * فتح مدينة عمورية   انتصر على الروم* 

 اتساع رقعة الدولة العباسية .5
 أصبحت الدولة العباسية مطمعا للغزاة   

 
 السؤال السابع : أيد باألدلة

 يعتبر العصر العباسي الثاني عصر ضعف وانهيار .1

 بسبب ظهور العديد الدول املستقلة       بسبب ضعف احلكام * 

 ) بسبب أطماع الغزاة  ) الصلبيني واملغول 

 ) حيث شملت ( اتساع و امتداد الدولة العباسية .2

 من  اجلنوب بالد النوبة     من الشمال أرمينيا* 

   من الغرب احمليط األطلنطي    من الشرق بالد ما وراء النهر* 

 

 السؤال الثامن  : ماذا يحدث اذا
 لم يستعين الخلفاء العباسيين بالعناصر الغير عربية  .1

 عدم سيطرة هذه العناصر على نظم اجليش واالدارة يف الدولة العباسية 

 مل يكونوا سبب يف ضعف وسقوط الدولة العباسية 

 لم يكن الجيش من اولويات محمد بن هارون الرشيد ) المعتصم ( .2
 دثت يف عهدهمل يستطيع القضاء على الفنت والثورات اليت ح 

  مل يفتح عمورية       مل يتنصر على الروم * 

 المعتصم–ما أوجه الشبه بين أبو جعفر المنصور السؤال التاسع : 
 استطاع كل منهما القضاء على الفنت والثورات 

 ) اهتم كل منهما بالعمران  ) قام أبو جعفر ببناء مدينة بغداد  (    ) املعتصم قام ببناء مدينة سامراء 
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 العمل الشخصية
 امسه ) عبد اهلل بن حممد  بن على بن العباس (  أبو العباس

      أسس قواعد الدولة العباسية   -أول خلفاء الدولة العباسية–  

   جدد الطرق بني الكوفة ومكة  -نقل مقر اخلالفة إىل الكوفة ثم إىل األنبار 

  ) زود الطرق باملنارات  ) إلرشاد املسافرين 

 أبو جعفر المنصور

 
  قضى على الفنت والثورات  -نتشر األمن واألمان     -يعترب املؤسس احلقيقي للدولة العباسية 

      بنى مدنية بغداد وجعلها مركز اخلالفة   -راقب الوالة وحاسبهم 

 ازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة  -اتسعت يف عهده رقعة الدولة اإلسالمية   هارون الرشيد

    ازدهر يف عهدة العلم وقرب العلماء اليه  -شيدت القصور واحلدائق واألسواق 

 امسه ) عبد اهلل بن هارون الرشيد (  المأمون

  دولة العباسيةقضى على الفنت والثورات يف ال -شجع الرتمجة     -اهتم بالعلم والعلماء 

 المعتصم

 
 ) امسه ) حممد بن هارون الرشيد 

      فتح عمورية    -انتصر على الروم  -اهتم باجليش 

  بناء مدينة سامراء بالعراق 
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( ×)     (جوهر الصقلي)  مت االستيالء على مصر على يد حممد بن سليمان الكاتب اشهر قادة الدولة الفاطمية .1

 ( )          972وصل املعز لدين اهلل إىل القاهرة بدعوة جوهر الصقلى عام  .2

 ( )         استنجد الوزير شاور بنور الدين حممود صاحب دمشق ضد الوزير ضرغام .3

 ( )     هـ 567قام صالح الدين االيوبى بانهاء اخلالفة الفاطمية واعاد مصر مرة اخرى إىل اخلالفة العباسية عام  .4

 ( )          يعد اخلليفة املستنصر باهلل اخر اخللفاء الفاطميني االقوياء .5

 ( ×)      (المعز لدين الله)  ولت مصر من والية تابعة اىل دولة كربى يف عهد املستنصر باهللحت .6

 ( )        يدل حماوالت الفاطميني للسيطرة على مصر على  رغبتهم يف توسيع دولتهم شرقًا .7

 ( ×)       (زادت)   قلت سواحل الدولة الفاطمية يف عهد اخلليفة املعز لدين اهلل .8

 ( ×)      (القوة البرية)   الفاطميون بالقوة الربية والبحرية للقضاء على االخشيدينياهتم  .9

 ( ×)     (الجنوبية والشرقية) أشرفت الدولة الفاطمية على السواحل الشمالية واجلنوبية للبحر املتوسط .10

 

 السؤال الثاني  : إلى من تنتسب األعمال التالية  

 )المعز لدين الله الفاطمى (    فى عهدة بناء مدينة القاهرةاول خليفة فاطمى  فى مصر ومت  .1

 جوهر الصقلي ()      جنح فى هزمية االخشيد واالستيالء على مصر .2

 ضرغام ()    وزير فاطمى استعان بالصلبيني ليساعدوه فى صراعة السياسيى .3

 )أبى عبيد الله المهدى (      مؤسس الدولة الفاطمية فى مشال افريقيا .4

 

 ل الثالث  : بم تفسر  السؤا

 ) بسبب (  ظهور الدول المستقلة في مصر في العصر العباسي الثاني .1

 ضعف اخللفاء العباسيني يف العصر العباسي الثاني 

 استعانة اخللفاء ببعض العناصر الغري عربية مثل الفرس واألتراك 

 موقع مصر وبعدها عن مركز اخلالفة العباسية يف بغداد 

 لضم مصر الى الخالفة الفاطميةاهتمام الفاطميين  .2

 بسبب قرب مصر من بالد الشام واحلجاز    بسبب أهمية موقع مصر جغرافيا وسياسيا * 

 االستفادة من ثروات مصر الطبيعية والبشرية 

 بناء جوهر الصقلي مدينة القاهرة .3

  للدولة الفاطمية مركزا* تكون      صرمل جديدةلتكون عاصمة 

    األزهر في مصر بناء جوهر الصقلي الجامع .4

 ليكون مركزا لنشر الثقافة اإلسالمية يف العامل 

 يحظى الجامع االزهر بمكانه عظيمة في العالم اإلسالمي .5

  ألنه اعظم مؤسسه دينية وعلمية لنشر الثقافة االسالمية يف العامل حتى االن 

 الدرس الثالث )  الدولة الفاطمية (
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 في عهد المعز لدين الله  ةاتساع الدولة الفاطمي .6

 امن حدود دولته من األخطار اخلارجية  اليمن ( –احلجاز   -لتشمل ) بالد الشام    ال نه قام  بتوسيع الدولة * 

 اهتم الفاطميون بوجود جيش قوى .7

 نشر األمن واألمان  * لتوسيع حدود الدولة   حلفظ الدولة من األخطار اخلارجية * 

 انشاء الفاطميين لديوان الجيش والرواتب .8
 لتسجيل اجلنود وحتديد وظائفهم 

 ار وسقوط الدولة الفاطميةانهي .9

 زيادة نفوذ الوزراء    بسبب ضعف اخللفاء بعد وفاه املستنصر باهلل * 

 حدوث صراع بني الوزرين شاور وضرغام يف واستعانة كل منهما بقوى خارجية 

 جناح صالح الدين األيوبي انهاء اخلالفة الفاطمية واقامة الدولة االيوبية 

 وتنظيمه اهتم الفاطميون بتدعيم األسطول .10

 ) حلماية سواحل الدولة الفاطمية ) من املغرب إىل الشام 

 إرسال نور الدين محمود جيشا بقيادة اشد الدين شيركوه إلى مصر .11
 ملنع وقوع مصر يف أيدى الصلبيني 

 

 السؤال الرابع  : ما النتائج المترتبة على 

 ) ارسال الفاطميين جيش بقيادة جوهر الصقلي الى مصر ( مصر استيالء جوهر الصقلي على نجاح جوهر الصقلي في هزيمة جيش االخشيد .1

 زوال نفوذ اخلالفة العباسية عن مصر      سقوط الدولة االخشيدية *  

 قيام الدولة الفاطمية يف مصر     استيالء الفاطميني على مصر*   

 المعز لدين الله الفاطمي  لمصر ءمجي .2

 أصبحت مصر مقر  اخلالفة الفاطمية 

 عن مقر الخالفة العباسيةبعد مصر  .3

  : ادى اىل قيام بعض الدول املستقلة يف مصر ومنها 

 ( االيوبية  –الطولونية  – دول مستقلة شكال مع االعرتاف بالسيادة العباسية مثل الدولة ) االخشيدية 

 ) دول مستقلة متاما عن اخلالفة العباسية مثل الدولة   ) الفاطمية 

 صراع شاور وضرغام على الحكم .4

 ضعف وسقوط الدولة الفاطمية 

 تولى صالح الدين األيوبي الوزارة فى مصر بعد وفاة عمه شيركوه .5
 عودة مصر للخالفة العباسية   جنح يف إنهاء الدولة الفاطمية وإقامة الدولة االيوبية فى مصر * 

 ضعف خلفاء الدولة الفاطمية  بعد وفاه المستنصر بالله .6

   زيادة نفوذ الوزراء 

 بني الوزرين شاور وضرغام يف واستعانة كل منهما بقوى خارجية حدوث صراع 

 انهاء اخلالفة الفاطمية يف مصر 
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 السؤال الخامس  : اكمل ما يأتي 

 المغربقامت الدولة الفاطمية فى بالد  .1

 لفتح مصر الصقليجوهر قائدة  المعز لدين الله الفاطميارسل اخلليفة الفاطمى  .2

 األزهرواجلامع    القاهرةشيد جوهر الصقلى فى مصر مدينة  .3

 

 

 السؤال السادس  : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 ( القاهرة  –القطائع       -العسكر      –) الفسطاط      انشات مدينة ............... لتكون مركزا  وعاصمة للدولة الفاطمية فى مصر .1

 ( صالح الدين االيوبى     –شاور     –) اسد الدين شريكوه     1171فى انهاء اخلالفة الفاطمية مبصر عام جنح .............  .2

 ( كل ما سبق –املستنصر باهلل  –احلاكم بامر اهلل  –) العزيز باهلل          من اشهر خلفاء الدولة الفاطمية بعد املعز ..........  .3

 صالح الدين االيوبى (     –  شاور   –) اسد الدين شريكوه    ود .......................وزير فاطمى استنجد بنور الدين حمم .4

 ليبيا (     –اجلزائر       –املغرب      –    تونس)  كانت نقطة انطالق جيش الفاطميني اىل مصر تقع حاليا يف دولة  ... .5

 

 السؤال السابع  : دلل على صحة العبارات التالية
 )بم تفسر نجاح الفاطميين لالستيالء على مصر ( الخليفة ) المعز لدين الله الفاطمى ( على ضم مصر للدولة الفاطميةحرص  .1

  مجع االموال الالزمة 

  اقام االسرتاحات –حفر االبار  –مهد الطريق من القريوان اىل االسكندرية 

  باملؤن والذخائر وتزويده وتنظيمهاحسن تدريب اجليش 

 الدولة الفاطمية فى عهد المعز لدين الله الفاطمىاتساع  .2
  بالد الشام    و احلجاز  واليمن  و مصر وبالد املغرب حيث مشلت ( ) 

 بالعلم والعلماء ناهتمام الفاطميي .3
  بناء املساجد والقصور وجعلها مراكز لنشر العلم والثقافة 

  بناء اجلامع االزهر 

  اإلسالميزادت مكانه مصر ثقافيا يف وسط العامل 

 خسرت الدولة العباسية كثيرا بفقدان والية مصر .4

 خرجت اجليوش الفاطمية يف التوسع على حساب الدولة العباسية  أصبحت مصر مركزا للدولة الفاطمية * 

 الشام واليمن التوسعات مشلت 

 تغير وضع مصر السياسي تجاه الدولة العباسية بعد هزيمة االخشيديين  .5

 االخشيديني زالت تبعية مصر للدولة العباسية بعد هزمية جوهر الصقلى 

 أصبحت مصر مركزا للدولة الفاطمية 
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 ازدهار احوال مصر في عصر الدولة الفاطمية .6
 نشر األمن واألمان ( * لتوسيع حدود الدولة  اقامة جيش قوى  ) حلفظ الدولة من األخطار اخلارجية * 

 انشاء ديوان اجلند والرواتب  لتسجيل اجلنود 

 يم االسطول حلماية سواحل اخلالفة الفاطمية من بالد املغرب اىل الشامتدع 

  بناء املساجد والقصور وجعلها مراكز لنشر العلم والثقافة واالهتمام بالعلماء 

 كان لجوهر الصقلى دور مهم فى تاريخ الدولة الفاطمية .7
 هزمية جيش االخشيد واالستيالء على مصر 

 ومقر للخالفة الفاطمية بناء القاهره لتكون عاصمة ملصر 

  بناء جامع االزهر 

 

 استنجاد شاور وضرغام بقوى خارجية فيما ريك السؤال الثامن  : 
  يعرض الدولة للخطر الداخلي الشأنامر مرفوض الن تدخل اطراف اجنبيه فى 

 جيب ان حتل مشاكل الدولة داخليا ومنع تدخل اى قوى خارجية 

 

 الصلبيين وسقوط الدولة الفاطمية حدد العالقة بين:  السؤال التاسع 
  على السلطة  بني شاور وضرغام  ءلالستيالكان من نتائج صراع الوزراء 

 ) استنجد ضرغام  بالصلبيني  *   استنجد شاور   ) بنور الدين حممود  (  أمري )  دمشق 

 ى الصلبينيباالنتصار عل صالح الدين االيوبى ) ابن أخيه ( بقيادة   جناح جيش نور الدين حممود  

 أدى ذلك اىل سقوط الدولة الفاطمية 

 

 

 

 العمل الشخصية
 الفاطميةمؤسس الدولة   أبى عبيد الله المهدى

 المعز لدين الله الفاطمي

 
  ارسل املعز اجليش ملصر بقيادة جوهر الصقلي   -خليفة الدولة الفاطمية 

        نشر املذهب الشيعي يف مصر      -نشر  الدعوة الفاطمية 

 بناء اجلامع األزهر -بناء مدينة القاهرة    -هزم جيش االخشيد فى مصر    جوهر الصقلي

 اخر خلفاء الدولة الفاطمية األقوياء   المستنصر بالله

 استنجد  ) بنور الدين حممود  (  أمري )  دمشق (  شاور

 د بالصلبينياستنج  ضرغام

 قائد جيش نور الدين حممود  اسد الدين شيركوه

 قائد جيش نور الدين حممود  صالح الدين االيوبى

 الشخصيات واألعمال
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )            وقربهم اليهاهتم صالح الدين  بالعلم والعلماء  .1

 ( ×)     )صالح الدين األيوبي(    اعلن اسد الدين شريكوه قيام الدولة االيوبية فى مصر .2

 ( ×)      )عفا عنهم ما عدا ارناط ( الصلبيني فى بيت املقدس بعد فتحهاانتقم صالح الدين من مجيع  .3

 ( )           استكمل خلفاء صالح الدين مسريه اجلهاد ضد الصلبيني .4

 ( ×)     )المماليك(      انتهت الدولة االيوبية على يد الفاطمييني .5

 (  )         م 1193توفى صالح الدين االيوبى ودفن فى مدينة دمشق  .6

 ( )          امارات صليبية ومملكة ثالث جنحت احلمالت الصليبية فى اقامة  .7

 ( )           طرابلس امارة صليبية كانت على ساحل البحر املتوسط .8

 ( ×)     )ملك انجلترا(  خاض ملك فرنسا احلرب مبفردة ضد صالح الدين وفشل فى سرتداد بيت املقدس .9

 ( )        اخوته بعد وفاته وحافظوا على وحدة البالدقسمت دولة صالح الدين بني  .10

 ( )     جنحت احلملة الصليبية األوىل يف تأسيس مملكة بيت املقدس يف الشرق على حساب اراضى الدولة الفاطمية.11

 ( )        نتيجة ضعف الدولة الفاطمية والعباسية اختفت مظاهر الدفاع املوحد ضد الصلبيني.12

 
 السؤال الثانى : اكمل الجمل التالية  

 صالح الدين االيوبىتنتسب الدولة االيوبية إىل  .1

 نور الدين محمودالتحق صالح الدين االيوبى فى شبابه جبيش  .2

 الذى اتى إىل  مصر    اسد الدين شيركوهجاء صالح الدين االيوبى مع عمه  .3

 م 1144حترير اماره الرها من يد الصلبيني عام  عماد الدين زنكىاستطاع  .4

 1147عام  الصليبية الثانيةتصدى نور الدين حممود للحملة  .5

 بيده جزاء ما اقرتفه فى حق املسلمني  ارناطقتل صالح الدين   .6

 ابن امللك العادل من طرد الصلبيني من دمياط الكاملمتكن امللك  .7

 

 السؤال الثالث : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  

 ( الرها –بيت املقدس   –طرابلس    –) انطاكيا    اوىل االمارات التى كونها الصلبييون بشمال العراق امارة  ............. .1

 الرها (  – بيت المقدس –طرابلس  –) انطاكيا    اختذها الصلبييون  امارة ........... مملكة هلم نظرا الهميتها الدينية   .2

 املغول (  –املانيا          –فرنسا      –   إنجلترا)    عقد صالح الدين صلح الرملة مع ملك ................... .3

 فارسية (    –عربية      –    كردية    –) تركيه          صالح الدين االيوبى من اصول ........... .4

 النمسا (     –اجنلرتا     –فرنسا      –    المانيا)    اثناء احلملة الصليبية الثالثة  ملك ............ غرق .5

 الرها(   –بيت املقدس       –طرابلس          –       انطاكيا)  من االمارات التى اقامها الصلبيني فى مشال الشام .......... .6

 الدرس الرابع ) الدولة االيوبية (
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 جنم الدين ايوب (   -   توران شاه   -العادل   -الكامل  )    اخر سالطني الدولة االيوبية هو .............. .7

 ............. جهة كانت أوىل اإلمارات اليت سيطر عليها الصليبيون يف العامل اإلسالمي تقع يف بالد العراق  .8

 اجلنوب الغربي (  -  اجلنوب الشرقي    -   الشمال الغربي    -   ) الشمال الشرقي  

 (السياسية -العلمية  -الدينية  -) االقتصادية        األوضاع ..... سوء مستغلة اإلسالمي العامل إىل الصليبية احلمالت جاءت .9

 غرب ( - شرق -جنوب  -) مشال ............  تقع اإلمارات الصليبية اليت تكونت نتيجة احلملة األوىل البحر املتوسط. .10

 ( الرها -بيت املقدس  -أنطاكيا  -) طرابلس  ....ساحلية على البحر املتوسط هي .اإلمارة الصليبية اليت ختلو من وجود موانئ .11

 األيوبية ( -اململوكية  -العباسية  - الفاطمية)   ....... بالدولة طرابلس إمارة تكوين عند الصليبية اجليوش اصطدمت .12

 فلسطني ( - العراق -املغرب  -) مصر   .......... يف العربية بالبالد الصلييب الوجود ضد إسالمية مواجهة أول ظهرت .13

 بيت املقدس ( -أنطاكيا  -الرها  - طرابلس)   .....تعد أصغر اإلمارات الصليبية يف املشرق العربي .. .14

 .................تدل نصوص صلح الرملة على بقاء حتكم الصليبيني يف إمارتي  .15

 أنطاكيا والرها ( -بيت املقدس وطرابلس  - طرابلس وأنطاكيا -) الرها وطرابلس 

 ............جتهت احلمالت الصليبية حنو مصر بدال من الشام بعدا .16

 معركة حطني ( -صلح الرملة  - وفاة صالح الدين -) استيالئهم على بيت املقدس 

 

 السؤال الرابع : اكتب ما تشير اليه الجمل التالية  

 ) شجرة الدر (        اول امراة مسلمة تتوىل حكم مصر .1
 ) الرملة (      صلح عقد بني صالح الدين وريشتارد قلب االسد .2
 )توران شاة (        مبقتله انتهى عصر الدولة االيوبية .3

 ) نجم الدين ايوب (     توفى اثناء حربة مع الصليبيني واكملت زوجته شجر الدر احلرب .4

 األيوبي( )صالح الدين         احيا املذهب السنى فى مصر .5

 ) نور الدين محمود (    قام بتوحيد البالد اإلسالمية  وضم مصر اليه توفى ومل يفتح بيت املقدس .6

    )صالح الدين األيوبي(    العراق (  واختذ القاهرة عاصمة للدولة االيوبية –الشام  –جنح يف توحيد ) مصر  .7

 ارناط ()      اعرتض قوافل املسلمني واستوىل عليها وقتل من فيها .8

 )نور الدين محمود (     توىل رايه اجلهاد ضد الصلبيني بعد مقتل عماد الدين زنكى .9

 )ملك بيت المقدس (      عفى عنه صالح الدين األيوبي بعد معركة حطني .10

 
 السؤال الخامس : بم تفسر  

 اهتمام صالح الدين بتكوين جبهه إسالمية موحدة .1

 لتحرير بيت املقدس و مواجهه الصلبيني 

 تسميه الحروب الصليبية بهذا االسم .2

 الن جنود احلملة  اختذوا الصليب شعار هلم على صدروهم وعلى األعالم 
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 نجاح الصلبيين في هزيمة المسلمين وتأسيس ثالث إمارات صليبية ومملكة فى الشرق اإلسالمي .3

 بسبب ضعف وانقسام العامل اإلسالمي يف ذلك الوقت 

 صليبية بيت مملكة من امارة الصلبيينجعل  .4

   بسبب أهميتها الدينية 

 يعتبر عماد الدين زنكى أول من تصدى للصليبيين .5

 ألنه استطاع اسرتداد اماره الرها من الصليبيني 

 للحمالت الصليبية التصديلنور الدين محمود دورا هاما فى  .6

  اإلسالمية  وضم مصر اليه*قام بتوحيد البالد    م 1147 -هـ   542تصدى للحملة الصليبية الثانية 

 توفى ومل يفتح بيت املقدس    قام بتحرير الكثري من املدن اإلسالمية * 

 هـ( 583)عزم صالح الدين على محاربة الصلبيين في معركة حطين   هـ 583معركة حطين  .7

 ) بسبب اعتداء الصلبيني على قوافل احلجاج املسلمون  وقتلهم ) خاصة ارناط 

  من أيدى الصلبينيلتخليص بيت املقدس 

 قتل صالح الدين ارناط  حاكم حصن الكرك   بيده .8

 جزاء ما ارتكبه فى حق احلجاج املسلمني 

 انتصار صالح الدين على الصلبيين في حطين .9

 مصر والشام والعراق ضد الصلبيني الدولة اإلسالمية يف  بسبب توحيد 

 بسبب نشر االمن واألمان يف مصر والبالد اجملاورة 

 لة الصليبية جديدة بقيادة ريتشارد قلب األسدالحم ءمجي .10

 السرتداد بيت املقدس من صالح الدين األيوبي 

 1192عقد ريتشارد صلح الرملة مع صالح الدين االيوبى  .11

 بسبب عجز ريتشارد عن هزمية صالح الدين األيوبي 

 سفر ملك فرنسا أثناء الحملة الصليبية إلى فرنسا .12

 قلب األسد ملك إجنلرتا دبسبب اخلالف بينه وبني ريتشار 

 سقوط الدولة االيوبية .13
 ) بسبب تدبري امراء املماليك مؤامرة للتخلص من توران شاه ) اخر سالطني الدولة االيوبية 

 جناح املماليك يف قتل توران شاه 

 

 السؤال السادس : أيد باألدلة

 التسامح الديني لصالح الدين األيوبي مع اهل بيت المقدس .1
  الدين من الصلبيني  وعفا عنهم وامنهم على أرواحهم وحرية العبادةمل ينتقم صالح 

 قام بإعفاء الشيوخ والفقراء واألطفال من دفع اجلزية 

 جمع صالح الدين االيوبى في شبابه بين التفوق في النواحى العسكرية والعلوم الشرعية .2

  العلوم الشرعية ( درس الفقه )*   حيث تدرب على الفروسية والتحق جبيش نور الدين حممود 

 

 



  

 مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (   ملالزما( 01226084618وليد نصرى ) 

 الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي -الصف الثالث الثانوي    -السياسيةاجلغرافيا 

حة
صف

ال
1

8
 

 سار صالح الدين االيوبى عندما تولى الحكم على نفس خطوات القائد نور الدين محمود .3

 جاهد ضد خطر الصلبيني      حيث قام بتوحيد البالد اإلسالمية * 

 استكمل خلفاء صالح الدين مسيرته فى مواجهه الصلبيين .4
            )  امللك العادل   )  تصدى للحمالت الصليبية 

  )  امللك الكامل  )  طرد الصلبيني من دمياط 

 امللك الصاحل جنم الدين أيوب )  توفى أثناء حربه مع الصلبيني  (أكملت زوجته شجرة الدر وابنه توران شاه احلرب 

 حيث قامت : للبحر المتوسط. سيطرت الحملة الصليبية األولى على الشريط الساحلي الشرقي .5
 ) امارة طرابلس ) على شاطئ البحر املتوسط (     امارة  انطاكيا  ) مشال الشام * 

 قدسبيت امل  مملكة    

 نجح صالح الدين األيوبى فيما لم يستطع نور الدين تحقيقه . .6
 جنح يف حترير بيت املقدس بعد معركة حطني 

 علىالسؤال السابع : ما النتائج المترتبة 
 صالح الدين إلى مصر ءمجي .1

 أعاد املذهب السنى  *أعاد مصر إىل اخلالفة العباسية  القضاء على اخلالفة الفاطمية * 

  نشر االمن واالمان  يف مصر       إنشاء املدارس واملساجد *   

 الحملة الصليبية االولى على الشرق اإلسالمي ( ء) مجي   الحمالت الصليبية على الشرق اإلسالمي .2

 أدى إىل تأسيس  مملكة وثالث إمارات صليبية يف الشرق 

 ) امارة طرابلس ) على شاطئ البحر املتوسط (     امارة  انطاكيا  ) مشال الشام * 

 ) مشال العراق ( * امارة  الرها   امارة  بيت املقدس ) جعلوها مملكة صليبية ( 

 1144اد الدين زنكى تحرير إماره الرها استطاع عم .3

  إرسال احلملة الصليبية الثانية     أدى إىل مقتل عماد الدين زنكى * 

 1187معركة حطين  .4

  ارناطو املقدس  بيت*اسر ملك     انتصار املسلمني و هزمية الصلبيني  

   عام من االحتالل 90* حترر بيت املقدس بعد احتالل  

 األيوبي بيت المقدس من أيدى الصلبييناسترداد صالح الدين  .5

 ملك املانيا –ملك فرنسا  –قلب األسد  دإرسال احلملة الصليبية جديدة بقيادة ريتشار 

 لالستيالء على بيت املقدس مرة اخرى 

 اعتداءات القائد الصليبي ارناط على الحجاج المسلمين العزل .6

 قيام معركة حطني      

 إنجلتراالخالف بين ملك فرنسا وملك  .7

 اصبح ملك إجنلرتا حيارب مبفردة      عودة  ملك فرنسا لبالدة * 
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 1192عقد صلح الرملة  .8

 بقاء بعض املدن الساحلية يف يد الصلبيني    بقاء بيت املقدس يف يد املسلمني*  

 السماح للمسيحيني ) األوربيون (  احلج إىل بيت املقدس 

 مقتل توران شاه .9
  تنازلت عن احلكم لزوجها عز الدين ايبكتوىل شجرة الدر احلكم ثم 

  انتهاء الدولة االيوبية وقيام الدولة اململوكية 

 
 السؤال الثامن : ماذا يحدث اذا

 لم يهاجم ارناط القوافل االسالمية  .1
 مل يقوم صالح الدين األيوبي بقتل امللك ارناط      عدم قيام معركة حطني *  

 الشرق اإلسالميفشلت الحملة الصليبية االولى على  .2

 مل يتمكن الصلبيني من تأسيس  مملكة  وثالث إمارات صليبية يف الشرق 

 انتصر الصليبيون على صالح الدين األيوبي في معركة حطين .3

 مل يتمكن صالح الدين األيوبي من دخول بيت املقدس 

 مل يقع ملك بيت املقدس وارنا ط فى االسر 

 ظلت بيت املقدس يف يد الصلبيني   

 

 حدد تقييمك لمصداقية كل عبارة مما يأتي : .التاسع ل السؤا
 كانت للمرأة في الدولة االيوبية دورا في مواجهه الصلبيين .1
 العبارة صادقة حيث أكملت شجرة الدر زوجة امللك الصاحل جنم الدين أيوب الكفاح ضد الصلبيني بعد وفاته 

 لم تكن جميع نصوص صلح الرملة في صالح المسلمين. .2
  صحيحة حيث نص الصلح على بقاء بعض املدن الساحلية يف يد الصلبينيالعبارة 

 

 أهمية توحيد صالح الدين لجبهة المسلمين في مصر والعراق والشام.السؤال العاشر : استنتج 
 كان ذلك احد عوامل انتصار صالح الدين االيوبى على الصلبيني يف معركة حطني 
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 العمل الشخصية
 إعادة مصر حتت اخلالفة العباسية  -قضى على الدولة الفاطمية   أقام  الدولة االيوبية   صالح الدين االيوبى

   أحيا املذهب السنى  -العراق (   –الشام  –وحد البالد ) مصر 

  حرر بيت   –قاد معركة حطني  –اهتم بالعلم والعلماء وقربهم اليه  -اختذ القاهرة عاصمة لدولته

 عقد صلح الرملة مع ريتشارد  -تصدى للحملة الصليبية الثالثة   -املقدس من الصلبيني 

 اسرتداد إمارة الرها  من الصلبيني  عماد الدين زنكى

 تصدى للحملة الصليبية الثانية  نور الدين محمود

 حافظ على وحدة البالد    -        تصدى للحمالت الصليبية        -اخو صالح الدين              الملك العادل

 طرد الصلبيني من دمياط    -ابن امللك العادل                             الملك الكامل

الملك الصالح نجم 
 الدين ايوب

                            توفى أثناء حربه مع الصلبيني    -ابن امللك الكامل 

 حتى انتصرت على الصلبينيأكملت شجرة الدر احلرب   شجرة الدر

 مت قتلة على يد املماليك –ابن جنم الدين أكمل احلرب حتى انتصر على الصلبيني   توران شاه
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 مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (   ملالزما( 01226084618وليد نصرى ) 

 الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي -الصف الثالث الثانوي    -السياسيةاجلغرافيا 

حة
صف

ال
2

1
 

 

 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )            مل ياخذ املماليك مببدأ وراثة العرش دائما .1

 ( ×)      )توران شاة(    تولت شجرة الدر حكم البالد بعد مقتل عز الدين ايبك .2

 ( )           البالدتعترب شجرة الدر اول امراة مسلمة تتوىل حكم  .3

 ( ×)      ()جنكيز خان      توحدت قبائل املغول على يد هوالكو .4

 ( ×)     ()سيف الدين قطز  اول من تصدى للغزو التتارى على مصر من املماليك الظاهر بيربس .5

 ( )           جنح قطز فى محاية العامل االسالمى من اخلطر املغوىل .6

 ( ×)      ()دولة المماليك   مصر والشام على انقاض الدولة االيوبية قامت الدولة العثمانية فى .7

 ( ×)       )الظاهر بيبرس(  هـ 659مت احياء اخلالفة العباسية مرة اخرى على يد سيف الدين قطز عام  .8

 

 السؤال الثاني  : اكتب ما تشير اليه الجمل التالية  

 الظاهر بيبرس ()      استطاع حترير انطاكيا من ايدى الصلبيني .1

 المغول ) التتار (  ( )    قبائل رعوية اتت من اواسط اسيا توحدت على يد حنكيز خان .2

 المنصور على ()    توىل بعد وفاه ابيه عز الدين ايبك وقام قطز بعزله لصغر سنة .3

 ) رأس الرجاء الصالح (    طريق اكتشفه الربتغاليون فتحول اليه طريق التجارة الدوليه .4

 )سيف الدين قطز (      على املغول فى معركة عني جالوتانتصر  .5

 الظاهر بيبرس ()   اشهر سالطني املماليك استطاع مالحقة الصلبيني واحيا اخلالفة العباسية .6

 ( الناصر محمد بن قالوون) اهتم بإقامة حضارة عمرانية )   مل تشهدها مصر يف عهد اى من سالطني املماليك   ( .7

 )المدرسة الناصرية (       ر بن قالوونمدرسه شيدها الناص .8

 

 السؤال الثالث  : اكمل الجمل التالية  

 عز الدين ايبكاول امراء املماليك الذين تولو حكم مصر  .1

 جيوش املغول التى دمرت بغداد هوالكوقاد   .2

 عين جالوتانتصر قطز على املغول فى معركة  .3

 سيف الدين قطزتوىل بيربس احلكم بعد مقتل  .4

 1517عام و الريدانية   1516عام    مرج دابقعلى املماليك فى معركتى   سليم االولانتصر السلطان  .5

 المستعصموقتلوا اخلليفة العباسى  هوالكوسقطت بغداد فى يد املغول بقيادة  .6

 

 

 

 

 الدرس الخامس )  دولة المماليك (
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 السؤال الرابع : بم تفسر  

 لعبت دولة المماليك دورا كبيرا في حماية اإلسالم .1

  الصلبيني ( -لألخطار اخلارجية مثل ) املغول بسبب التصدي 

 عاشت الدولة اإلسالمية استقرار كبريا يف ظل دولة املماليك 

 تنازل شجرة الدر عن حكم مصر لزوجها عز الدين ايبك .2

 بسبب رفض اخلليفة العباسي ان تتوىل امرأة حكم مصر 

 ارتفاع مكانه مصر في عهد المماليك .3

 تصفية الوجود الصلييب فى بالد املسلمني الن املماليك فى مصر استطاعوا 

 استطاعوا صد اخلطر املغولي ومحاية احلضارة اإلسالمية من التدمري 

 قام سيف الدين قطز بعزل المنصور على .4

 الن الدولة كانت حباجة إىل حاكم قوى يتصدى للغزو املغولي على مصر و العامل اإلسالمي 

 انتصار قظز على المغول في عين جالوت .5

 استطاع قطز ان يوحد املسلمني  بكلمة )وا إسالماه (    شجاعة قطز يف املعركة بسبب * 

 صياح قظز فى معركة عين جالوت ) وا اسالماه ( .6

 لتشجيع اجلنود على التقدم وقتال التتار بال خوف 

 يعتبر السلطان بيبرس احد اشهر سالطين المماليك بعد قطز .7

 مالحقة الصلبيني واملغول 

   ( اقوى اإلمارات الصليبية وغريها من اإلماراتاستوىل على ) إمارة أنطاكيا 

  بناء املدرسة الظاهرية * بناء املسجد ) الظاهر بيربس (       أحيا اخلالفة العباسية يف القاهرة * 

  حتسنت األحوال االقتصادية للبالد    اهتم بالزراعة * 

 جلب االيوبيين المماليك الى مصر .8

 بهدف حراسة السالطني     اجليشبهدف االستعانة بهم يف * 

 تقدم وازدهار الزراعة في عهد المماليك .9

  إقامة اجلسور ( ادى ذلك اىل  تنوع احملاصيل  –حفر الرتع  التالية ) قاموا باألعمالالنهم 

 بسبب  سقوط دولة المماليك .10

  الربتغاليونتدهور احلالة االقتصادية للبالد  بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصاحل على يد 

 انتصار السلطان العثماني ) سليم االول ( فى موقعه مرج دابق يف الشام وموقعه الريدانية فى مصر على املماليك 

 اصبحت مصر والشام والية عثمانية 

 تدهور االحوال االقتصادية لمصر .11
 بسبب اكتشاف الربتغاليني طريق رأس الرجاء الصاحل 

  حتول طريق التجارة بني الشرق والغرب   إىل طريق رأس الرجاء الصاحل 
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  السؤال الخامس  : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  

 العثمانني (     –    المماليك     –الصلبيني         –) املغول       مت قتل توارن شاه على يد ........................... .1

 ( كل ما سبق     –صور       –صيدا        –) عكا       االشرف خليل بن قالوون من الصلبيني امارة  ............اسرتد   .2

 حطني (   -الزاب    – الريدانية   –) بالط الشهداء    بعد موقعة ................. 1517اصبحت مصر والية عثمانية عام  .3

 سوريا ( -العراق  - فلسطين -) مصر     .................. تقع عني جالوت اآلن يف دولة .4

 االنتخابات ( - القوة -الشورى  -) الوراثة  ...........اعتمد معظم حكام املماليك يف الوصول إىل احلكم على مبدأ .5

 (سيف الدين قطر  -  لدين أيبكعزا  - المنصور على)          اتبعت دولة املماليك نظام الوراثة يف احلكم عند تولية ........... .6

 ...............اخلطر القادم من جهة يرجع توىل سيف الدين قطر حلكم مصر إىل ضرورة وجود حاكم قوى ملواجهة .7

 الشمال (    -   الغرب    -    الشرق -     ) اجلنوب

 ............................سيطر املماليك على الساحل الشرقي للبحر املتوسط بأكمله يف عهد .8

 الناصر حممد بن قالوون (  -   األشرف خليل بن قالوون - سيف الدين قطر  -) الظاهر بيربس 

 

 السؤال السادس : ما النتائج المترتبة على   

 ) ادى الى ( توليه شجرة الدر حكم مصر .1

 ان تتوىل امرأة حكم مصر* أدى إىل رفض اخلليفة العباسي    كانت اول امرأه تتوىل حكم مصر 

  ) قيام دولة املماليك تنازلت عن احلكم لزوجها ) عز الدين ايبك *  

 ) دخول جيوش التتار بقيادة هوالكو مدينة بغداد (   هـ  626استيالء المغول على بغداد  عم  .2

 إسقاط اخلالفة العباسية      * ختريب البالد   قتلوا اخلليفة العباسي املستعصم  * 

 حرقوا الكتب  والقوا باقي الكتب يف نهر دجلة      ا وسلبوا األموال قتلو* 

 مقتل توران شاه .10
 توىل شجرة الدر احلكم ثم تنازلت عن احلكم لزوجها عز الدين ايبك 

  انتهاء الدولة االيوبية وقيام الدولة اململوكية 

 1260معركة عين جالوت  .3

 عامل اإلسالمي من اخلطر املغولي* محاية ال     انتصار املسلمني و هزمية املغول 

 صيحة سيف الدين قظز ) وا اسالماه ( فى عيد جالوت .4

 أدى إىل انتصار املسلمني على التتار   أدى إىل تشجيع املماليك والتقدم يف املعركة * 

 استرداد عكا وصور وصيدا من يد الصليبيين  .5

 أدى إىل تصفية الوجود الصليبى نهائيًا من بالد الشام 

 هـ (  659) وجود الظاهر بيبرس في الحكم عام    يبرس قيادة دولة المماليكتولى ب .6

  أحيا اخلالفة العباسية يف القاهرة 

 استوىل على )  إمارة أنطاكيا ( اقوى اإلمارات الصليبية   مالحقة الصلبيني واملغول * 

  اهتمام المماليك بالطب .7

  السلطان قالوون  املنصورى(بناء املستشفيات ) البيمارستان(  مثل  ) مستشفى 
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 اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح .8

 حتويل التجارة بني الشرق والغرب إىل طريق رأس الرجاء الصاحل دون املرور على مصر 

 ضعف وانهيار دولة املماليك      تدهورت احلالة االقتصادية للبالد * 

 اهتمام المماليك بالصناعة .9

   الصناعية فى العامل اإلسالميأصبحت مصر من اشهر املراكز 

 ( 1517) موقعه الريدانية بمصر عام   1517هزيمة المماليك على يد السلطان سليم األول  .10
 أصبحت مصر والية عثمانية   انتهاء  دولة املماليك واخلالفة العباسية فى مصر * 

 1517لمصر  نالعثمانييفتح  .11
 بحت مصر والية عثمانية* اص     انتهاء دولة املماليك واخلالفة العباسية 

 

 السؤال السابع : ماذا يحدث اذا   

 )لم يستطيع المماليك صد خطر المغول ( انتصر المغول في موقعه عين جالوت .1

 سقوط مصر فى يد املغول 

 تعرض مصر للتخريب وقتل االالف من الرجال والنساء واالطفال 

 استمرار اخلطر املغولي يهدد العامل 

 سقوط دولة املماليك 

 لم يكتشف البرتغاليون طريق راس الرجاء الصالح بالنسبة للماليك .2
 ظلت التجارة بني الشرق والغرب عن طريق املرور يف مصر 

 مل تتحول التجارة بني الشرق والغرب اىل طريق رأس الرجاء الصاحل 

 عدم  تدهور وانهيار دولة املماليك اقتصاديا      

 لم يعزل ) المنصور على  ( من الحكم .3
  يتوىل سيف الدين قظز حكم مصرمل 

  املغوليللخطر  التصديمل يستطيع 

 السؤال الثامن  : قارن بين 

 النتائج ( –االسباب  –التاريخ   -القائد  -عين جالوت ( من حيث ) االطراف   –معركة ) حطين 
 

 معركة عين جالوت معركة حطين اوجه المقارنة
 سيف اليدن قظز صالح الدين االيوبى القائد

 املسملون ضد املغول املسملون ضد الصلبيني االطراف

 م 1260 -هـ   658 م 1187 -هـ  583 التاريخ

 حماولة استيالء املغول على مصر قتل امللك ارناط –حترير بيت املقدس  االسباب

 محاية العامل االسالمى من خطر املغول –انتصار املسملون  حترير بيت املقدس –انتصار املسملون  النتائج
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 السؤال التاسع   : اجب عن األسئلة التالية 

 دور مصر فى التصدى لخطر الصلبيين .1
 انتصار صالح الدين االيوبى على الصلبيني فى معركة حطني 

 تصدى صالح الدين  للحملة الصليبية اجلديدة  وعقد صلح الرملة مع الصلبيني 

  ببريس للتصدي وهزمية الصلبيني واسرتداد اإلمارات الصليبيةقيام الظاهر 

 لخطر المغول التصديدور مصر فى  .2
  معركة عني جالوت على املغول ) محاية العامل اإلسالمي من خطر املغول ( يفانتصار سيف الدين قطز 

  املغول واالنتصار عليهم باقيومالحقة  بالتصديقيام الظاهر بيربس 

 سيف الدين قطز من كتاب هوالكو له ؟ ما رأيك في : موقف .3
 يدل هذا على شجاعة القائد ألنه ضحى بنفسه وماله يف سبيل اهلل 

 هذا املوقف انقذ العامل االسالمى من خطر كبري 

 اليهود أيدىكيفيه استعادة المسلمين المسجد االقصى من  .4
 البد من توحيد العرب ونبذ اخلالفات بينهم 

 عسكريا ( –داد للحرب ) ماديا البد من قيام العرب باالستع  

 البد من التعاون العربي يف مجيع اجملاالت حتى يكون للعرب قوة كبرية 

 

 السؤال العاشر  : دلل تاريخيا على صحة العبارات التالية
 واقتصادية مهمة فى عصر المماليك وعسكرياتميزت مصر بمكانه سياسية  .1

 سياسيا: 

  االسالمى بعد ان استطاع املماليك االتى:احتلت مصر مركز الصدارة يف العامل 

 ومحاية معامل احلضارة االسالمية من التدمري املغوليللخطر  التصدي 

  فى بالد املسلمني الصلييبتصفيه الوجود 

 اقتصاديا 

  ( تنوعت احملاصيل الزراعية -اقامة اجلسور  –االهتمام بالزراعة ) حفر الرتع 

  اشهر املراكز الصناعية فى العامل اإلسالمي (االهتمام بالصناعة ) كانت مصر من 

 تميزت مصر بمكانه علمية وثقافية فى عصر المماليك .2
 ) االهتمام بالعلم والعلماء  ) اصبح للعمالء منزلة كبريه فى عهد املماليك 

   (املنصورياالهتمام بالطب  ) بناء املستشفيات ) البيمارستان(  مثل  ) مستشفى السلطان قالوون 

  احلرص على إنشاء املدارس واملساجدبسبب  * 

 )انشاء املساجد مثل  ) مسجد الظاهر بيربس 

 ) انشاء املدارس ) املدرسة الناصرية اىل شيدها الناصر بن قالوون 

 اتساع دولة  المماليك  .3

  برقة ( –بالد النوبة  –بالد الشام  –الن دولة املماليك مشلت ) مصر 
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 العمل  الشخصية 
 بداية حكم املماليك       -تنازلت له عن احلكم      –تزوج من شجرة الدر   عز الدين ايبك

 مت تعني )  سيف الدين قظز   (  وصيا عليه      -كان صغريا  –ابن عز الدين ايبك   المنصور على

 املغول يف معركة عني جالوتانتصر على  -قام بعزل املنصور وتوىل أمور البالد    سيف الدين قطز

 مالحقة الصلبيني واملغول –توىل احلكم بعد مقتل سيف الدين قطز   الظاهر بيبرس

  أحيا اخلالفة العباسية فى القاهرة  -استوىل )  إمارة أنطاكيا ( اقوى اإلمارات الصليبية 

      ) بناء املدرسة الظاهرية   -بناء املسجد بامسة  ) الظاهر بيربس 

 استطاع جتميع قبائل املغول    ز خانجنكي

 استطاع تكوين إمرباطورية سيطرت على أجزاء كبرية من أسيا وبعض أجزاء من أوروبا 

 حفيد جنكيز خان استكمل مسرية جدة حنو غزو  العامل اإلسالمي  هوالكو

 إسقاط اخلالقة العباسية فى بغداد    –مت قتلة على يد املغول     المستعصم

 صيدا  (  وغريها من املدن  -صور    -اسرتد منهم  )  عكا  -واصل اجلهاد ضد الصلبيني    خليل بن قالووناألشرف 

 اقام مدرسه الناصرية –أقام حضارة عمرانية كبرية   الناصر محمد بن قالوون

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الشخصيات واألعمال
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( ×)        )الخالفة(  ()نيابة عن الرسول  الوزراة هى رئاسة عامة المور الدين والدنيا  .1

 ( )          التجنيد االجبارى فى عصر االمويني والعباسينيادخل نظام  .2

 ( )          قسمت الدولة االسالمية إىل واليات زمن اخلليفة عمر بن اخلطاب .3

 ( )          كان مبدا التوريث اساس احلكم فى عصر االمويني والعباسيني .4

 ( )           نظمت الشرطة فى عهد اخلليفة على بن ابى طالب .5

 ( )          من اسس قيام احلضارة االسالمية حمافظتها على اللغة العربية .6

 ( ×)      (قائما على الشورى)  كان نظام اخلالفة فى عهد اخللفاء الراشدين قائما على الوراثة .7

 ( )       نشأت الدواوين فى  عهد عمر بن اخلطاب  بينما نشأ االسطول فى عهد عثمان بن عفان .8

 ( )      فى عهد العباسيني احلسبه وظيفة رمسية  و يطلق على صاحب الوظيفة اسم )   احملتسب  (أصبحت   .9

 

 السؤال الثاني : اكتب ما تشير اليه الجمل التالية
 ) المحتسب (    منصب كان صاحبه يقوم بارشاد الناس وتوجيهم إىل السلوك القويم  .1

 ) عمر بن الخطاب (       نظم اجليش االسالمى وانشأ ديوان اجلند .2

 الحضارة (كل ما انتجة عقل االنسان فى زمان ومكان ما سواء كان ماديا او فكريا ويعرب عن التقدم والرقى فى جماالت احلياة املختلفة  ) .3

 ) الوزارة ( منصب سياسيى يقصد به معاونه اخلليفة فى شئون الكم ولكنه مل يظهر بصورة فعلية اال فى عهد العباسيني .4

 ) عمر بن الخطاب (    الدول إىل واليات وقام بتعيني واليا على كل دولة نائبا عنه      قسم  .5

 ) الحسبة (    إرشاد الناس وتوجيههم إىل السلوك القويم فى املعامالت التجارية مراقبة االسواق .6

 ) الشرطة (   حلفظ االمن والنظام ومالحقة املفسدين الواليجمموعة من اجلند يستعني بهم اخلليفة او  .7

 ) القضاء ( الدولة االسالمية وحيكم صاحب بني الناس مبا جاء فى كتاب اهلل وسن نبيه يفظهر مبكرا  قضائيمنصب  .8

 ) اإلمارة (      منصب يقوم على تعليم الناس أمور دينهم وإمامة الناس يف الصالة .9

 

 السؤال الثالث  : بم تفسر

 عرفتها البشريةتعتبر الحضارة اإلسالمية اعظم حضارة  .1

 ألنها جاءت إىل الناس يف وقت كان يسوده اجلهل والظلم والقهر 

  فاقبل الناس عليها واستفادوا منها يف مجيع اجملاالت 

 اهتمام اإلسالم بالعلم .2

 ( أول كلمة نزلت على الرسول ( اإلسالم يدعو إىل العلم والتفكري) اقرأ ( ) 

 و إسهامات املسلمني  يف مجيع جماالت احلياة استفاد املسلمني من العلم فكان  إبداعات 

 

 الوحدة الثانية ) روائع الحضارة اإلسالمية (
 حضارتنا اإلسالمية في الحكم واإلدارة (الدرس األول ) روائع 

 
 



  

 مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (   ملالزما( 01226084618وليد نصرى ) 

 الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي -الصف الثالث الثانوي    -السياسيةاجلغرافيا 

حة
صف

ال
2

8
 

 قامت الحضارة اإلسالمية على مجموعة من القيم األخالقية .3

   التعايش مع اآلخر ) على اختالف دينهم وأجناسهم (  -التسامح     -احلرية     -املساوة     -العدل 

 انشاء الخليفة عمر بن الخطاب بيت مال المسلمين .4

  االسالمية وتعدد ايراداتها ومصروفاتهابسبب اتساع الدولة 

 ) دلل لم تكن الحضارة االسالمية منغلقة على نفسها ( استفادت الحضارة اإلسالمية من الحضارات السابقة .5

  الرومانية (–اليونانية  –اهلندية  -الن املسلمون اخذوا عن احلضارات السابقة  ) الفارسية 

 االدب ( –الكيمياء  –الطب –الرياضيات  -الكثري من العلوم مثل  ) الفلك 

 طورت هذه العلوم وأصبحت نواه احلضارة يف أوروبا   أضافوا إىل هذه احلضارات * 

 اهتم الرسول بإعداد جيش قوى ومدرب  .6

  حرية تبليغه إىل الناس    بهدف الدفاع عن الدين اإلسالمي * 

 ) اقبل الناس على تعلم اللغة العربية (  فظة على اللعة العربيةاهتمام المسلمين بالمحا .7

 ألنها أداه لتحصيل العلوم املختلفة      ألنها لغة القرآن الكريم * 

 حرص المسلمون على ان يتعلمون اللغات األخرى .8

 احلضارية ملالستفادة من علوم األخريني وإجنازاته 

 سيينتغيير نظام الخالفة في عهد األمويين والعبا .9

 اخلليفة من الشورى إىل التوريث رالنهم حولوا نظام اختيا 

 أهمية منصب الوزير في الدولة اإلسالمية .10

 الن  الوزير كان  يعاون اخلليفة يف شئون احلكم 

 بعض الواله الى المدن والقبائل التي دخلها اإلسالم (()) ارسال الرسول   ()ظهور منصب اإلمارة في عهد الرسول .11

  يف عهد الرسول()     )  ارسل الوالة إىل الدول اليت دخلها اإلسالم ( 

 ليعلموا الناس أمور دينهم وإمامة الناس يف الصالة 

 نشأة الدواوين فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب .12

 بسبب اتساع الدولة اإلسالمية يف عهد عمر بن اخلطاب   

 اقتصادية ( -اجتماعية   –االت ) سياسية بسبب كثرة األمور املتعلقة بالدولة يف مجيع اجمل 

 أهمية وظيفة المحتسب .13

  إلرشاد وتوجيه الناس إىل السلوك القويم يف املعامالت التجارية 

  مراقبة األسواق والطرقات  مراقبة املكاييل واألوزان وحيث الناس على اآلداب العامة * 

 مسلمين بإنشاء االسطول () اهتمام ال  نشاه األسطول فى عهد الخليفة عثمان بن عفان .14
 لتأمني حدود الدولة اإلسالمية على سواحل مصر وبالد الشام من غارات الدولة البيزنطية 

 

 السؤال الرابع : أيد باألدلة

 لم تعرف الوزارة فى عهد الرسول والخلفاء الراشدين لفظيا ولكنها عرفت من حيث المعنى .1
  كان النيب() واختص  ابو بكر بالقيام ببعض األعمال نيابة عن الرسول  ةيستشري بعض الصحاب() 

  كان اخللفاء يستشريون بعضهم يف أمور الدولة ) استعان عمر بن اخلطاب ( بعثمان وعلى 
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 حرص الخلفاء المسلمون على تامين سواحل الدولة االسالمية .2
  عفان حلمايتهم من هجمات الدولة البيزنطيةالقيام بأنشاء أول أسطول للدولة اإلسالمية يف عهد اخلليفة عثمان بن 

 اهتم االسالم بالعلم منذ اللحظة االولى .3
  جاء االسالم داعيا اىل الدراسة  والتنقيب  عن املعرفة والنظر يف كل ما خلقه اهلل 

  والكونيةوالنظر يف كل موضوعات العلوم احملتفلة الدينية 

 استندت الحضارة اإلسالمية الى قواعد اخالقية .4

   املساوة  ( بني الناس مجيعًا على اختالف دينهم وأجناسهم  -استندت على قواعد مثل  ) العدل 

     التعايش مع اآلخر (    -التسامح     -استندت على  ) احلرية 

  كل اجملاالت يفكانت هذه القواعد حتكم مسريه احلضارة االسالمية 

 باسيزيادة سلطة صاحب الشرطة في العصريين األموي والع .5
  حيث اصبح له احلق فى 

  احلفاظ على حياه اخللفاء  * اقامة احلدود    النظر يف اجلرائم * 

 لم تكن الحضارة اإلسالمية منغلقة على نفسها .6

  اليونانية ( –الرومانية  –اهلندية  –انفتحت احلضارة اإلسالمية على احلضارات األخرى مثل ) الفارسية 

  الكيمياء  –الرياضة  –الطب  –اخذت منها العلوم مثل الفلك 

 اضافت عليها وخرجت للعامل يف صورة إبداعية كانت نواه للحضارة االوربية 

 )قام القضاء في اإلسالم على العدل والمساواه (  بدأ القضاء في الدولة االسالمية مبكرا .7

  كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم() اول قاضيا فى السالم 

  الناس مبا انزل اهللكان حيكم بنفسه بني 

 مل يفرق يف حكمه بني غنى وفقري وبني حاكم وحمكوم 

 

 السؤال الخامس  : ما النتائج المترتبة على كل من : 

 إنشاء األسطول في عهد الخليفة عثمان بن عفان .1
 جنح فى صد هجمات الدولة البيزنطية واالنتصار عليها فى معركة ذات الصوارى 

  ( قربص  فتح جزر البحر املتوسط- ) رودس 

 حث القرآن الكريم والسنة النبوية على طلب العلم .2
  تفوق احلضارة االسالمية     اقبال املسلمني على تعلم العلم* 

 وفاة الرسول دون ان يعين خليفة .3
  ترك الرسول() االمر شورى بني املسلمني ليختاروا من يتوىل امورهم 

 قيام اخلالفة على مبدأ الشورى يف املسلمني    

 انفتاح الحضارة االسالمية على حضارات العالم .4
  االدب ( –الكيمياء  –الفلك  –أدى إىل االقتباس واالستفادة من احلضارات األخرى يف مجيع اجملاالت ) الطب 

  طورت هذه العلوم وأصبحت نواه احلضارة يف أوروبا 
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 عهد الخليفة عمر بن الخطاب ) ادى الى  ( فياتساع الدولة اإلسالمية  .5
 تعيني قاضى لكل والية*      تقسيم الدولة االسالمية اىل واليات 

 تطوير النظام االقتصادي للدول االسالمية فتم نشاء بيت املال*    إنشاء الدواوين لتنظم امور الدولة 

 هـ 34معركة ذات الصوارى  .6
 اإلسالمية* تأمني سواحل الدولة    انتصار األسطول اإلسالمي  على االسطول البيزنطي 

  رودس ( فى البحر املتوسط –فتح جزيرة ) قربص 

 

 السؤال السادس : قم بتصحيح ما تحته خط 

 ) الوراثة (    االنتخابحولت اخلالفة فى عهد االمويني والعباسيني من الشورى إىل  .1

 ) ذات الصوارى (      بهزمية االسطول البيزنطى بالط الشهداءانتهت موقعه  .2

 ( العباسي)       األمويظهرت وظيفة الوزير كوظيفة رمسية فى العصر   .3

 

 السؤال السابع : اجب عن األسئلة التالية 

 من أول قاضى في اإلسالم .1

  الرسول صلى اهلل عليه وسلم() 

 من الذى عين لكل والية قاضيا .2

 عمر بن اخلطاب 

 ما وظيفة القاضي .3

  حيكم بني الناس بكتاب اهلل وسنة رسول اهلل() 

 ما األسس التي قامت عليها الحضارة اإلسالمية .4

 ارتباط احلضارة  اإلسالمية بتعاليم الدين اإلسالمي 

 االهتمام بالعلم     احملافظة على اللغة العربية* 

 ات االخرى* انفتاح احلضارة اإلسالمية على احلضار    قيام احلضارة على قواعد أخالقية 

 

 السؤال الثامن : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

 االمويني ( – العباسيين –اخللفاء الراشدين  –) الرسول      عرفت الوزارة كوظيفة رمسية فى عهد ................ . .1

 االمويني ( – العباسيين –اخللفاء الراشدين  –اصبحت احلسبه وظيفة رمسية فى عهد ... ويعرف صاحبها باحملتسب ) الرسول  .2

 املرتدين ( -املغول   -الفرس   -  الروم)   اتضحت أهمية وجود اسطول قوى بعد حتقيق انتصارات متعدده على ... .3

 الدواوين ( – االمارة –الوزارة  –) اخلالفة   متثلت اول مظاهر احلياة السياسية للدولة اإلسالمية يف  ........ .4
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  التاسع ماذا يحدث اذا :السؤال 

 لم ينشى الخليفة عثمان بن عفان االسطول االسالمى .1
 فى صد هجمات الدولة البيزنطية واالنتصار عليها فى معركة ذات الصوارى عدم النجاح 

  رودس ( -فتح جزر البحر املتوسط ) قربص  عدم 

 حلل العبارة التالية –العاشر السؤال 
 العصريين االموى والعباسىتنامت مهام الشرطة في  .1

  االتى : اصبح من حق صاحب الشرطة احلق يف 

                            احلفاظ على حياة اخللفاء   * إقامة احلدود         النظر يف اجلرائم *  
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( ×)     (كانوا آمنين على حياتهم)  تعرض اهل الذمة للظلم واالضهطاد فى ظل احلضارة االسالمية .1

 ( )            اسهم املواىل فى بناء ونشر احلضارة االسالمية .2

 ( )        اشتهر التجار املسلمون باخالق الصدق واالمانه فكانوا سببا فى نشر االسالم .3

 ( ×)      (زاد االهتمام بالزراعة)  اهتمت الدولة االسالمية بالصناعة على حساب االرض الزراعية .4

 ( )           حظيت املراة مبكانه عالية فى اجملتمع االسالمى .5

 ( )      ء الدولة االسالمية غري القادرين ورجال الدين والنساء من اهل املة من اداء اجلزيةاعفى خلفا .6

 ( ×)      (عمر بن الخطاب)  بدأت فكرة وضع نظام اقتصادى للدولة االسالمية فى عهد عثمان بن عفان .7

( )          اهتمت الدولة االسالمية بالزراعة فقامت بشق الرتع واقامة اجلسور .8

   

 السؤال الثاني  : اكتب ما تشير اليه الجمل التالية  

 الغنيمة ()      كل ما حيصل عليه املسلمون من غنائم عند فتوحاتهم االسالمية .1

 ) الجزية (       مبلغ من املال يؤخذ من اهل الذمة مقابل محايتهم .2

 ( ) الخراج       ضريبة تفرض على االرضى الزراعية التى يفتحها املسملون .3

 العشور()    ضريبة تؤخذ من التجار غري املسملون نظري مرور جتارتهم داخل الدولة االسالمية .4

 )اهل الذمة ( اليهود والنصارى الذين ظلوا على دينهم بعد الفتح االسالمى ومل جيربهم احد على الدخول فى االسالم .5

 ) العرب (    الرسالة وتبليغها للناسعناصر هم اصل الدولة االسالمية وقد اخرتاهم اهلل حلمل هذه  .6

 الركاز()      ضريبة تؤخذ على ما كان خيرج من باطن االرض من معادن .7

 )الموالي(   عناصر دخلو االسالم من بدالن خمتلفة ال فرق بينهم وبني العرب  اال بالتقوى والعمل الصاحل .8

 ة ()التجارة الداخلي        البيع والشراء داخل املدن اإلسالمية .9

 )التجارة الخارجية (     حركة البيع والشراء بني الدولة اإلسالمية والدول اجملاورة .10

 

 السؤال الثالث  : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  

 ( معاوية بن ابى سفيان   –   عمر بن الخطاب   –) عمر بن عبد العزيز    انشى بيت املال فى عهد اخلليفة  .................. .1

 ( الذهب      –الربوز                –الفضة              –) النحاس                 كان الدينار البيزنطى يصنع من .................... .2

 الذهب (      –الربوز                –         الفضة     –) النحاس                 كان الدرهم الفارسى يصنع من .................... .3

 ( كل ما سبق–سلمان الفارسى  –بالل احلبشى  –) صهيب الرومى  من اشهر املواىل من صحابة الرسول .................... .4

 معاوية ( – عبد الملك بن مروان  -خليفة اموى قام  بالتعديل فى العملة  وكتابة الشهادتني عليها.........  ) الوليد بن عبد امللك   .5

 

 

 (الدرس الثاني  ) روائع حضارتنا اإلسالمية في النظام االجتماعي واالقتصادي 
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 السؤال الرابع : بم  تفسر  

 تطور النظام االقتصادي للدولة اإلسالمية في عهد عمر بن الخطاب .1

 ومصروفاتها ابسبب اتساع الدولة االسالمية وتعدد إيراداته 

 انشأ الخليفة عمر بن الخطاب لبيت المال .2

   بسبب   تعدد إيراداتها  ومصروفاتها       بسبب  اتساع الدولة اإلسالمية* 

 ية بيت المال في الدولة  اإلسالميةأهم .3

 انفاق إيرادات الدولة يف اجملاالت املختلفة التى حيتاجها اجملتمع   جلمع اإليرادات املتعددة* 

 فرض االسالم الجزية على غير المسلمين الذين يعيشون فى الدولة اإلسالمية .4

 رجال الدين* كان يعفى منها غري القادرين و    حلماية اهل الذمة والدفاع عنهم 

 فرض خلفاء الدولة االسالمية ضريبة العشور على التجار الغير مسلمين .5

 نظري مرور جتارتهم وبيعها داخل الدولة اإلسالمية 

 تعدد إيرادات بيت المال في الدولة اإلسالمية .6

 الن إيرادات الدولة اعتمدت على عدة مصادر 

  الغنيمة ( –الركاز  –العشور  –اخلراج  –اجلزية  –مثل ) الزكاة 

 تنوع المحاصيل الزراعية في الدولة اإلسالمية .7

 بسبب تنوع املناخ داحل األراضي اإلسالمية 

 ) ايد اهتمت الدولة اإلسالمية بالزراعة (  تقدم وازدهار الزراعة في ظل الدولة اإلسالمية .8

  اصالح األراضي الزراعية  (   إقامة اجلسور –بسبب اهتمام املسلمني )  بشق الرتع 

   العمل على زيادة رقعة األرض الزراعية 

 تقدم وازدهار الصناعة في ظل الدولة اإلسالمية .9

  بسبب اهتمام اخللفاء بالصناعة     بسبب وفرة وتنوع  املواد اخلام * 

 ) بسبب (  ازدهار حركة التجارة في عهد الدولة اإلسالمية .10

 سواق واخلانات واألساطيل البحرية* إنشاء األ  تقدم الزراعة والصناعة يف الدولة اإلسالمية 

 متسك التجار املسلمني مببادئ االسالم السمحة يف التجارة   إصالح الطرق التجارية * 

 دخول الكثير من الناس فى االسالم على يد التجار المسلمين .11

 بسبب متسك التجار املسلمني مببادئ اإلسالم السمحة  والصدق يف البيع والشراء 

 وتعالى العرب لحمل رسالة اإلسالم وتبليغها لناس اختار الله سبحانه .12

 كانت سبب يف انتشار اإلسالم يف العديد من البلدان  بسبب ما يتمتعون به من صفات وخصال محيدة* 

 التفرقة مع العرب في ظل الحضارة اإلسالمية المواليلم يعرف  .13

  تعملوا اللغة العربية    النهم اندجموا يف اجملتمع اإلسالمي * 

 اسهموا يف بناء ونشر احلضارة اإلسالمية     تولوا املناصب العليا يف الدولة * 
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 اعلى اإلسالم من شأن المرأة فمنحها الكثير من الحقوق ( –) ايد  ارتفاع مكانة المرأة في ظل الحضارة اإلسالمية .14

 واالجتماعية* مجيع احلقوق السياسية واالقتصادية     الن اإلسالم أعطى للمرأة اآلتي 

 حق التعليم والعمل يف مجيع األمور    حق إبداء الراي يف مجيع األمور * 

 
 السؤال الخامس : أيد باألدلة   

 حسن معاملة المسلمين الهل الذمة .1
 مل جيربهم احد على الدخول فى اإلسالم   ترك املسلمون اهل الذمة احلرية فى العبادة * 

  امنني على حياتهمعاشوا يف ظل اجملتمع اإلسالمي 

 اهتم المسلمون مبكرا بتنظيم الحياه االقتصادية .2

 قام اخلليفة عمر بن اخلطاب بإنشاء بيت املال لتنظيم مجع إيرادات الدولة 

 القيام بإنفاق هذه األموال يف اجملاالت املختلفة للدولة 

 برز فى تاريخ االسالم العديد من النساء المسلمات .3
   السيد عائشة *     منهم السيد خدجية 

 السيدة ام عطيه االنصارية   السيدة زبيده زوجة هارون الرشيد * 

 

 السؤال السادس : ما النتائج المترتبة على :   

 وفرة المواد الخام فى الدولة االسالمية .1
 ادى إىل ازدهار وتنوع الصناعة فى الدولة االسالمية 

 تقدم الزراعة والصناعة فى عهد الدولة االسالمية .2
  إىل تقدم التجارة فى الدولة االسالميةادى 

 تمسك التجار المسلمين بمبادئ االسالم السمحة فى البيع والشراء .3
 ادى اىل ازدهار التجارة فى الدولة االسالمية 

 ادى إىل انتشار االسالم فى عدد كبري من دول العامل 

 تعدد ايرادات ومصروفات الدولة االسالمية فى عهد عمر بن الخطاب .4
  انشاء بيت املال       االقتصاديادى اىل تطوير النظام * 

 

 السؤال السابع : اجب عن األسئلة التالية
 المسلمونعرفها  التيالصناعات  هيما  .1

   أسلحة  ( –معدنية ) أواني  –الزجاجية ) صناعة الزجاج  (    -الفخارية ) أواني فخارية  (  -العطور ( -الكيمائية  )الصابون 

   الغذائية )عصر الزيوت  ( –اجللدية )الوسائد والسيور (  –احلريرية (  –املنسوجات )القطنية  –األثاث (  -اخلشبية )األبواب  

 ما العمالت  المستخدمة فى عهد الخلفاء الراشدين .2
 ) الدرهم الفارس          )كان من الفضة (    الدينار البيزنطي    )كان من الذهب* 
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 مصروفات بيت مال المسلمين اذكر بعض .3
  الكتاتيب  –املساجد  –املدارس  –إنشاء املستشفيات 

   األنفاق على الفقراء وذوى االحتياجات اخلاصة 

  جتارية ( –صناعية  –إنشاء مؤسسات )  زراعية  

 إعطاء رواتب العاملني يف الدولة 

 اإلنفاق على اجليش واألسطول 

 

 

 بينالسؤال الثامن : ما العالقة 
 بيت المال ونشر العلم فى الدولة االسالمية .1

  مثل العلميةكان جزء من ايرادات بيت املال تصرف على انشاء املؤسسات 

  اجلامعات -املدارس  -الكتاتيب –املساجد 

 ) ايد أظهرت الصناعة ابداع الفنان المسلم (  اإلسالميةالدولة  فيالصناعة والفنون  .2
  فى الصناعات من خالل اإلسالميظهر مجال وابداع الفن 

  فى جتميل املصنوعات االسالمية العربيواخلط  والزخرفةالرسم 

 التجارة وانتشار االسالم  .3
  البيع والشراء يفمتسك التجار املسلمني مببادئ االسالم السمحة 

  واألمانةعرف عن التجار الصدق 

 ادى اىل دخول الكثري من الناس فى االسالم 
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )            اكتشاف الصفر من اجنازات العرب فى احلساب .1

 ( )           جابر بن حيان فى علم الكيمياءمن اشهر علماء املسلمني  .2

 ( )          من اشهر علماء الفيزياء احلسن بن اهليثم فى علم البصريات .3

 ( )           من اشهر اجلامعات االسالمية فى مصر جامعة االزهر .4

 ( )          مؤسس علم اجلرب وخمرتع الصفر حممد بن موسى اخلوارزمييعترب  .5

 ( )         علماء املسلمني فى علم الطب ابن النفيس وابو بكر الرازىمن اشهر  .6

 ( )      كانت اوروبا تعانى اجلهل والتخلف بينما  متتع املسلمني حبضارة عظيمة فى العصور الوسطى .7

 

 السؤال الثاني اكمل الجمل التالية : 
 اإلدريسيمن اشهر علماء العرب فى اجلغرافيا  .1

 ابن األثير و  ابن  هشاممن اشهر املؤرخني املسملني  .2

 الكيمياءالعلم الذى اطلق عليه العرب علم الصنعة  .3

 الصيدلةابن البيطار فى علم نبغ  .4
 الكتاتيب و المدارس و الجامعاتمن املؤسسات التعليمية فى الدولة املدنية فى الدولة االسالمية  .5

  القالع والحصونيم العسكرى  من املؤسسات العسكرية التى اهتمت بالتعل .6

 

 السؤال الثالث  :  بم تفسر   
 اهتم االسالم بالبحث العلمى .1

 لتطوير العلوم العلمية و االجتماعية 

 توافد الطالب من جميع انحاء اوروبا الى قرطبة ببالد االندلس فى العصور الوسطى .2

 لكى يستفادوا من علومها إلقامة حضارة اوروبا احلديثة 

 منارة العلم وكانت اوروبا يف ذلك الوقت تعانى من اجلهل والتخلف كانت قرطبة 

 )بسبب (  تقدم المسلمين فى كافة المجاالت العلمية واالجتماعية .3
   حرص اإلسالم على العلم وطلبه والسعي اليه 

 حرص املسلمني األوائل على حتصيل العلم من منابعة املختلفة       

 مية انشاء املؤسسات التعليمية االسال  

 المسجد يعد مؤسسة علمية وتعليمية .4
  السري  –التاريخ  –اللغة  –ألن املسجد كانت تدرس فيه العلوم  الشرعية 

  كان يلحق به كتاتيب لتعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن والسنة 

 اطلق المسلمون على الكيمياء اسم علم الصنعة .5

  النهم استفادوا منها يف صناعة االدوية والصبغات وغريها 

 ( روائع حضارتنا اإلسالمية في العلوم واآلداب)  الثالثالدرس 
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 فى العصور الوسطى ألوروبااهمية جامعة قرطبة  .6
 منها العلم ليأخذوا * وفد اليها الطالب من أوروبا    ساعدت على نقل العلوم واملعرفة إىل اوروبا ألنها 

 

 السؤال الثالث  :  اكتب ما تشير اليه العبارات التالية   
 )العلوم االجتماعية(     ختتص بدراسة االنسان وتفاعله مع غريه وتفاعله مع املكان الذى يعيش فيه علوم .1

 )العلوم الطبيعية (  العلوم التى تهتم بدراسة الظاهر الطبيعية واملواد وخصائصها املختلفة معتمدة على املالحظة والتجريب .2

 )الكتاتيب (القراءة والكتابة وحفظ القرآن والسنة كانت تلحق احيانا باملساجد  من املؤسسات التعليمية املدنية التى اهتمت بتعليم  .3

 

 : دلل  على صحة العبارات التالية    الرابعالسؤال 
 ) كان للعلماء المسلمين اثر كبير على اوروبا ( برع كثير من العلماء المسلمين فى العلوم التى كانت نواه تقدم اوروبا .1

     قامت على أفكارهم النهضة األوربية احلديثة          الن كتبهم درست يف اجلامعات األوربية * 

 ) نبوغ المسلمين فى علم الرياضات (  كان للعرب اضافات كثيرة فى الرياضيات .2
 اخرتعوا علم اجلرب   –معرفة األرقام احلسابية      –*اخرتاع الصفر    نبغ املسلمون فى الرياضيات وأضافوا هلا الكثري 

 حممد بن موسى اخلوارزمي كان من اشهر العلماء 

 تفوق المسلمون فى علم الكيمياء .3
 النهم استفادوا منها فى صناعة األدوية والصبغة وغريها 

 ازدهار وتفوق المسلمين فى علم الصيدلة .4
  أول من أسسوا مدرسة خاصة بالصيدلة    كان املسلمون اول من وضعوا كتب األدوية* 

 كان من اشهر العلماء ابن البيطار 

 اهتمام المسلمين بعلم الفلك .5
   إجراء األحباث والتجارب     انشا املسلمون املراصد الفلكية * 

 كان من اشهر العلماء حممد بن سنان البتانى 

 تعددت معابر ) مراكز ( انتقال الحضارة االسالمية الى اوروبا .6
  بالد الشام    (  –صقلية       –وهى  ) االندلس  انتقلت عن طريق عدة مراكز 

 قرطبة فياالندلس العلوم والفنون خاصة  في ازدهرت .7
 حيث كانت منارة للعلم والعلماء 

 كان يفد اليها الطالب من مجيع احناء اوروبا 

 حتى يستفادوا من علومها القامة حضارتهم احلديثة 

 تعددت المؤسسات التعليمية االسالمية .8

  حيث كان هناك 

  مثل ) املساجد والزوايا ( مؤسسات دينية 

  اجلامعات ( –املدراس  –مؤسسات مدنية مثل الكتاتيب 

 ) مؤسسات عسكرية مثل ) القالع واحلصون 
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 السؤال الخامس : ما النتائج المترتبة على كل من    
 حث اإلسالم على العلم .1

  واإلقبال على البحث والتجريبأدى إىل حرص املسلمون على التعليم 

 أضافوا إىل هذا العلم وبرعوا فيه  حرص املسلمني األوائل على حتصيل العلم من منابعة املختلفة* 

 للمسلمين العلميالتقدم  .2
 ازدهار احلضارة االسالمية ونقل علومها إىل الغرب 

 

 السؤال السادس : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :
 ( قرطبة     –القريوان           –الزيتونه         -) االزهر        اجلامعات االسالمية فى االندلس ................من اشهر  .1

 (  حممد بن سنان البتانى  -ابن سينا       –      ابن خلدون)     من اشهر علماء املسلمني فى علم االجتماع.............. .2

 (  محمد بن سنان البتانى     -ابن سينا    –) ابن خلدون   علم الفلك..................من اشهر علماء املسلمني فى  .3

 حممد بن سنان البتانى (   -   ابن سينا –) ابن خلدون   من اشهر علماء املسلمني فى الفلسفة...................... .4

 (  محمد بن احمد البيروني     -ابن سينا   –) ابن خلدون                 من اشهر علماء املسلمني فى اهلندسة .................... .5

 حممد بن سنان البتانى ( -  ابن النفيس   –)ابن خلدون   مكتشف الدورة الدموية العامل االسالمى .................. .6

 ( كل ما سبق    -الزوايا         -املساجد     –)اجلوامع       من املؤسسات التعليمية الدينية  ............. .7
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )           كفلت الدولة االسالمية سبل املعيشة الكرمية للخليفة .1

 ( ×)       )يوجد ضوابط(   اعطى االسالم احلرية الكاملة للناس دون ضوابط .2

 ( )            حدد االسالم مسؤليات احلاكم جتاه شعبه .3

 ( ×)      )بين الناس جميعا(  حث االسالم على التعايش مع املسلمني فقط والتسامح معهم .4

 ( ×)       )حقوق الخليفة(   من واجبات اخلليفةو تقديم النصيحة له  السمع والطاعة   .5

 ( )           من مسؤليات احلاكم اقامة العدل واحلفاظ على االمن .6

 ( ×)     )يحرص على تطبيق الشورى(  االسالمى على عدم تطبيق مبدا الشورىحيرص اجملتمع  .7

 ( )          كلمة الدميوقراطية  هى كلمة يونانية تعنى الشعب و سلطةاحلكم .8

 

 السؤال الثاني  : بمر تفسر
 اإلسالم تحكمها بعض الضوابط فيالحرية  .1

 حتى ال تصطدم مع حريات األخريني 

 أهمية مبدأ الشورى .2

 الن مبدأ الشورى يقوم على استشارة اهل العلم  والصالح والتقوى واألمانة 

  فإذا اجتمعوا على رأى فيكون رأى صواب وجيب األخذ به 

 الشورى مبدا إسالمي أصيل .3

 تطبيق اخللفاء الراشدين مبدأ الشورى  الن الرسول ) ص ( كان اكثر الناس استشارة ألصحابه * 

 تي يقوم عليها المجتمع اإلسالميتعد المساواة من الدعائم ال .4

  ألن الدين اإلسالمي مل يعرتف بالفروق بني البشر بسبب اللون او الدين 

 ألن اإلسالم ساوى بني املسلمني والذمي اال يف العقيدة والعبادة    

 ساوى بني الناس مجيعا امام القانون والقضاء * 

 يجب على كل فرد االلتزام بواجباته .5

  اجملتمع على اختالف أديانهم وأجناسهم يف امن وأمانحتى يتعايش أفراد 

 ال يتعدى احدهم على االخر 

 استثنى اإلسالم المرأة في بعض األحكام .6

 اختالف الرجل واملرأة يف املرياث   بسبب عدم وجوب اجلهاد على املرأة * 

 

 السؤال الثالث  : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 
 ( كل ما سبق –احلرية  –الشورى  –) املساواه     االسالمى ................من دعائم احلكم  .1

 ( كل ما سبق -املسئولية   –املساواه  –) حرية التعبري     تقوم الدميوقراطية على مبادئ منها........... .2

 

 المواطنة الصالحة ( –الوحدة الثالثة ) قيمنا اإلسالمية 

 المواطنة الصالحة ( –الدرس األول ) دعائم الحكم 
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 السؤال الرابع  : اكتب ما تشير اليه الجمل التالية
 ) الشورى (       العلممبدأ اسالمى يقوم على استشارة اهل  .1

 الحرية المدنية ()     حق الفرد فى التصرف فى ماله وامالكه دون تدخل االخريني .2

 الحرية الفكرية()    تكفل حرية الفكر بشرط  اال يتصادم هذه الفكر مع نصوص الكتاب والسنة .3

 الحرية الدينية ()       حرية الفرد يف اعتناق ما يشاء من األديان .4

 الديموقراطية ()      لنفسه من خالل جمموعة خمتارة من افرادة حكم الشعب .5

  االنتخاب ()  وسيلة دميوقراطية مت من خالهلا اختيار ممثلني للشعب لرعاية مصاحلة من خالل التصويت  .6

 

 السؤال الخامس : اجب عن األسئلة التالية 
 فى االسالمهل تتفق مبادئ الديموقراطية مع المبادئ التي يقوم عليها الحكم  .1

  : تتفق الدميوقراطية مع مبادئ الدين اإلسالمي وهى 

 احلرية املدنية  حرية الفرد يف التصرف بأمواله وأمالكه دون تدخل  من اآلخرين 

 احلرية الدينية حرية الفرد يف اعتناق ما يشاء من األديان 

  والسنةاحلرية الفكرية يكفل اإلسالم حرية التفكري بشرط أال يتعارض مع الكتاب 

 ما هي واجبات الخليفة الحاكم .2
                                  احلفاظ على األمن والنظام يف البالد       إقامة العدل * 

            احملافظة على موارد الدولة وإنفاقها يف مصلحة األمة      الدفاع عن الدولة والدين* 

  والعلمتعيني الوالة املشهود هلم بالصالح والتقوى 

 

 كيفية اختيار الحاكم ( –قارن بين الديمقراطية والشورى من حيث ) التعريف  .3
 الشورى الديمقراطية اوجه المقارنة

 تعنى حكم الشعب لنفسة   التعريف

  خيتار الشعب جمموعة من أفراده لكى يقومون

 حبل مشاكلهم

  مبدأ يقوم على استشارة اهل العلم والصالح والتقوى

 يف أمور البالد

 ةاألخذ برأي األغلبي 

 عن طريق الشورى واخذ برأي األغلبية  عن طريق االنتخاب  اختيار الحاكم

 

 تم بها اختيار ابى بكر الصديق خليفة للمسلمين التيالطريقة  .4
  كانت طريقة لرتسيخ مبدا الشورى فى اإلسالم 

  الن الرسول مل يطلب من املسلمني توليه ابى بكر وامنا جعل االمر شورى بني املسلمني 
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 السؤال السادس : ايد باألدلة
    بين البشر بالمساواةقام  االسالم  .1

 املساوة بني الناس أمام القانون والقضاء 

 املساوة بني املسلمني واهل الذمة 

 اللون أو  نوع اجلنس ال يفرق بني احد على أساس الدين أو 

 أموال الغري املسلم كأموال املسلم ال حيق الحد ان  يعتدى عليها 

 أعطى  للمرأة احلقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

 تميز المجتمع اإلسالمي عن غيره من المجتمعات .2

  كان جمتمع اإلسالمي 

 ال يفرق بني الناس بسبب اللون او اجلنس او الدين 

  الناس متحابنييتعايش فيه 

 االسالم يفالعقيدة وال جيرب احد على الدخول   يؤمن حبريه 

  مجيع اجملاالت يف تطبيقهيؤمن مببدأ الشورى وحيرص على 

 حث االسالم على التعايش مع االخريين والتسامح معهم .3
 حيث ضرب الرسول واصحابه املثل االعلى فى التسامح 

 سالمية يف امن وامانعاشت كل الطوائف واالجناس فى كل الدول اال 

 كان املسلمون اكثر الناس تساحما وعفوا ورمحة يف البالد اليت فتوحها 

 

 ما النتائج المترتبة علىالسؤال السابع  
 قيام المجتمع االسالمى على عده دعائم مثل المساواه والتسامح والحرية .1

  وامانادى اىل ان عاشت كل طوائف اجملتمع فى الدولة االسالمية فى امن 
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )            املشاركة التطوعية احدى قيم املواطن الصاحل .1

 ( )           باهمية املشاركة التطوعيةتهتم الدولة بنشر الوعى  .2

 ( ×)      ) من حقوق المتطوع(   ليس من حق املتطوع طرح االسئلة واملقرتحات .3

 ( ×)      ) من واجبات المتطوع(    االتقان وحفظ االسرار من حقوق املتطوع .4

 ( )            من اسباب التطوع اكتساب الثقة بالنفس .5

 ( )         املكان الذى نعيش فيه مشاركة تطوعية للمجتمعيعد تشجري وجتميل  .6

 ( ×)      ) من واجبات المتطوع(  من حقوق املتطوع ان يلتزم باملواعيد وحيرتم االخريني .7

 

 السؤال الثاني :  بم تفسر  .
 أهمية المشاركة في العمل التطوعي .1

         اكتساب العديد من القيم الروحية          اإلسهام يف بناء اجملتمع الذى نعيش فيه * 

                                            تعليم مهارات جديدة فى احلياة           اكتساب الثقة بالنفس  * 

                                             تعبري عن االلتزام واإلميان الديين          نيل احرتام اآلخرين  * 

 لمشاركة التطوعية بعض المعوقاتل .2

 قله اخلربة  واملعرفة بالعمل التطوعي*     عدم الوعى بأهمية العمل التطوعي 

 اختيار أفراد غري مؤمنني بالعمل التطوعي*    اخلوف من تأثري العمل التطوعي على الدراسة 

 بسبب االحتياج الى  : تطبيق المشاركة التطوعية يحتاج إلى مجهودات كبيرة .3
 استمرار عملية التدريب للمتطوعني*     شر الوعى بأهمية العمل التطوعين 

 حسن اختيار املتطوعني*        تنظيم الوقت 

 

    .:  اجب عن االسئلة التالية   الثالثالسؤال 

 التطوعية باألعمالفرد يحرص على القيام ماذا تقول ل .1
  اكتسبت الثقة فى النفس  ألنكاحسنت عمال باملشاركة التطوعية 

 التطوعيةفرد يرفض المشاركة فى االعمال ماذا تقول ل .2
 عليك ان تسارك فى االعمال التطوعية فهى تسهم فى بناء اجملتمع 

 واجبات المتطوع ما هي  .3
                             تطيع فعلها* يقوم باملهام اليت يس                                  االلتزام باملواعيد 

      حيرتم اآلخرين               *يتقن العمل الذى يقوم به        حيافظ على األسرار * 

 حقوق المتطوع ما هى  .4
                                  يطرح األسئلة ويقدم االقرتاحات               تلقى التدريب والتوجيه * 

                                                    ينال التقدير على اجملهود الذى يقوم به            يتعامل باحرتام * 

 الدرس الثاني ) المشاركة التطوعية (
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 .   السؤال الرابع : دلل على صحة العبارات التالية  

 ) نقوم باألعمال التاليه (  يمكن تطبيق المشاركة التطوعية فى حياتنا .1
  الذى نعيش فيهتشجري وجتميل املكان 

 املشاركة يف نشر  الوعى الصحي بني األفراد 

 مساعدة احملتاجني والفقراء 

 االشرتاك يف الندوات واالحتفاالت مع مدرستك 

 مساعدة أصدقائك يف فهم بعض الدروس 

 مشاركة األعمال يف داخل وخارج املنزل مع أسرتك 

 

 

 

 اطيب التمنيات بالنجاح والتفوق
 لجميع الطلبة والطالبات
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